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A0 LEITOR, SEMPRE BENEVULO 

En eíiet cruire à Ia possibilitd d'un 
progrbs pour Ia science sans tenir comple 
du passb tout'ontier, ou croire qu'on peul 
le comprendre sans I'dtudier prolon- 
dement e1 pour lui m h e ,  c'est Btre 
pr6occupb d'une erreur aussi vaine que 
dangereuee. 

SAVIONY, Eist. du Droit Romain 
au moyen-bge, cap. 41. 

São já perfeilos quatro annos apcís o (lia em que 
deixámos a vida do magisterio ; mas, uc;ostumados 
ao trabalho desde a meriiiiicc, temos satisfação em 
persistir nelle. 

Continuamcs porisso a escrever. 
Vê pois hojc a luz publica um novo volume das 

nossas Mcmorias, já annunciado no prologo do ante- 
rior volume. 

Conio nlii iiicsrno pbde ver-se, considerámos esse 
voliime o ter~cir.o da serie, e sob este presupposto 
tem o ~~rcsen te  sido impresso como devendo consli- 
tuir o yrrclrto. 



Mas, não nutrindo por agora grandes esperanças 
de preencher a lacuriu dos volumcs que deveriam ser 
o privzciro e segundo, tománios o arbitrio de prihlicar 
o ~'reseiite voluiric como sey1indo das &Ienzori~is, de- 
vendo em conseclueiicia o aiilcrior tomar o logar dc 
priri~ciro volume das mclsmas Jlc))zoritrs. 

Que agrade ao y ublico, cluc sem~)~~crespeilánios, 
estimaremos. 

Seguir-se-ha terceiro, se a Deus approuvcr dar-nos 
vid,i e saude. 

O auctor. 



OS IPIEDIATOS CEJTQ I DBIOITO ABTIGUS 

PROJECTO DO CODIGO CRIMINAL 

Propondo-nos dar começo ao segundo volume das nossas 
Memorias, resolvemos que as suas primeiras paginas fossem 
consagradas a salvar do esquecimento mais cento e dezoito 
artigos do Codigo Criminal, immediatos aos cento e nove 
de que ja fallirnos desde paginas 149 até 180 do anterior 
voliime. 

\ , ' , ' \ i i i  ,!a t~reve  noticia, de que ahi os fizemos preceder, 
craiiios riáo desagradarh ao leitor, que transplantemos para 
aqui o que com relação ao assumyto escrevemos, Acerca 
- D a  Historia do Direito Criminal Portuguez desde os 
rnais remotos tenhpos, em o bello jornal - Revista de Le- 
gislação e de Jurisprudençia, n." 2 93. 

Tendo ficado sem effeito o pedido dos Tres Estados, em 
cortes, no seculo xvir, para qiie se procedesse i reforma 
da legislação portugueza, e do mesmo modo a rentativa de 
reforma, no reinado de D. Alaria I, no seculo XVIII, tor- 
n0u.a indisperisavel o advento das instituições liberaes no 
seculo XIX. 

E de feito, na primeira epocha liberal (1820 a 11823) 
pozeram-se mãos i obra, com decidida interiçáo de a levar 

(a) Como j4  observQmos com respeito aos anteriores cento e nove 
artigos, agora repetimos que a iiumeração dos artigos por cada 
um dos capitulas 8 do inanusçripto; mas a nuineração seguida 6 
nossa, agora, em contiiiuação, desde o n.O 110 at6 o n: 227. 

TOM. 1V 1 



a cabo, primeiramente, expedindo a Ordem das côrtes de 
23 de novembro de 4 8 2 1 ,  que creou em Coimbra uma 
commissão para redigir os Codigos Criminal e do Processo 
Criminal; depois, inserirido na Constituição poliiica de 
23 de setembro de  4822 os artt. Q.", 10.' e 11 .O, os qiiaes, 
firmando principias iriconcilia~eis com a legislação sub- 
sistente ao tempo, de  certo iriodo estabeleciam as bases 
para a reforma a empreliender; e ultitnamente, promul- 
gando a Lei de 1.4 de fevereiro de 1823,  que convidava á 
apresentação futura de um projecto de Codigo Criminal, 
qíte seja. conforme as luzes do sectdo, e aos principins esta- 
belecidos na Co~istituigão Polilicn da il!onarchin, coosi- 
gnando premios ao seu aiiçtoi ou auctures, se  mais dc iim 
projecto, julgado digiio, tiesse ao conciirso. 

Da comiuissio referida eram vogaes o dr. (;uillierme 
llt'nriqnes de  Carvallio, João da Cunha Neves e Carvalho, 
o dr. João Fortunato Raiiios dos Sanctos, o desembargador 
Josb Maria Pereira Forjaz, e o clr. Pedro Paulo de Figuei- 
i edo da Cunha e Mello (a ) .  

No logar apoiitli~lo do anterior ~ o l u m e  das illemorias 
dissemos como tiriliamos alcariçado os cerito e ritive artigos; 
e agora accrescenlarenios que um outro exemplar manu. 
scripto d'esses mesmos artigos, e de mais cento e clezoito, 
nos foi prestado pelo sr. dr. Adrião Forjaz Oeirira d e  
Sampaio, actual digno conservador do registo hgpotliecario 
clm Coimbra, neto e representante por varonia do desem- 
bargador Pereira Forjaz, com egual auctorisação de os en- 
tregar á estampa. 

E aqui consignamos os nossos agradecimentos a este 
i 4-equioso cavalheiro por n6s mesmos, e, se não e audacia, 
pelos homens de lettras, e pelo publico em geral. 

( a )  Dian'o das C6rtes geraee e extraordinariaa da ntcção portu- 
guena, n.u 233. 



CODIGO 

DELICTOS E PENAS 

LITRO PRIMEIRO 

DÍIS regras geraes e preliminares 

CAPITULO VI 

DAS PENAS 

Art. 4 1 . O  

110. A pena de reclus%o poderd chegar a vinte annos 
o i i  -(,i. lwi.l~(~tua nos casos dos artigos 47.O e 4 9 . O  d'este 
capitulo, para os demais n8o exceder8 o espaço de doze 
annos. Haver8 casas de reclusão differentes para os dois 
 sexo^. 

Art. 42." 

11 1. O condemriado a reclusto seri immediatamente 
mettido numa casa destinada a este fim, a mais proxima 
ao logar do delicto, e nella, sem poder sahir durante O 

tempo de sua cor~demna~ão, será empregado no officio, 
arte ou profissão para que for mais proporcionado, de ma- 
neira que nunca estqja sem occupação effectiva e pro- 
porcionada: na qual nlo haverá dispensa senão por en- 
fermidade, nem mais descanço que o preciso. O producto 
do seu trabalho, depois de deduzido o necessario para seu 
alimento e vestido, se guardar8 fielmente para se lhe en- 
tregar no fim de sua condemnação, ou para se lhe sub- 
ministrar alguns extraordinarios que appeteçam, sem de- 
masia ou irregularidade. 



Art. 43.O 

112. O condemnado a reclusão que fugir de seu des- 
tino perder4 o tempo e o cabedal que ahi tiver ganhado 
at6 & SIIA fugida; e, se ainda não tiver vencido um anno, 
prolongar-se-lhe-ha esta pena mais um at6 dois annos: e 
em todo o caso ser4 sua conducta mais severamente vi- 
giada. 

Art. 44." 

113. A pena de prisão n3o ser i  pronunciada por maia 
de seis annos: o r60 nella condemnado ser4 encerrado em 
carcere destinado a este fim, ou em fortaleza ou castello, 
de cujo recinto n to  poder4 sahir em quanto durar o tempo 
de sua condemnapão. 

Art. 45.O 

114. O preso que se escapar da pris0o perderá o tempo 
de sua condemnação que j4 tiver ganhado; e, se não tiver 
vencido um anno, prolongar-se-lhe-ha esta pena mais um 
até dois annos, e será. em todo o caso sua conducta mais 
severamente vigiada. Porém, se o preso ou qualquer outro 
condemnado para fugir da prisão, reclusão, presidia, obras 
publicas, deportaçito ou trabalhos  perpetuo^, empregar 
violencia ou suborno, soffrerh de mais a pena correspon- 
dente a este delicto. 

Art. 46.O 

115. Em nenhum caso aofier4 a pena de morte, tra- 
balhos perpetuos, deportnçso, desterro, degredo perpetuo 
ou temporario, ou obras publicas, o que ao tempo da sen- 
tença for menor de 17 annoe. 

Art. 47.O 

116. O menor de 17 annos que merecer pena capital, 
ou de trabalhos perpetuos, soffreri em logar d'estas penas 
quinze at6 vinte annos de reclusZo; se merecer deporta- 
ção, desterro ou degredo perpetuo, dez at6 quinze amos  



de reclusão; se obras publicas, presidio, degredo tempo- 
rario ou reclusão, soffrerti nesta a terça parte até a ame- 
tade do tempo pelo qual seria condemnado em alguma 
d'aquellas penas; e se merecer pena de prisão soffrerti a 
terça parte at6 a ametade do tempo respectivo em uma 
casa de correcção. 

Art. 48." 

117. O que completar a edade de 70 annos em traba- 
lhos perpetuos ou temporarios passará a acabar seus dias, 
ou o resto de sua condemnapão em uma reclusão. 

Art. 49." 

118. As mulheres não poderão ser condemnadas em 
trabalhos perpetuos ou temporarios; se merecerem traba- 
lhos perpetuos serão deportadas; se obras publicas, soffre- 
rão o tempo respectivo em uma reclusão. 

Art. 50." 

119. Nenhuma sentença em que se imponha alguma 
pena será intimada e menos executada em alguma mulher, 
constando e veriticando-se que esth pejada; torbm, 8 6  qua- 
renta dias depois do parto se farti a intimaçao e execupão 
da sentença. 

Art. 51." 

120. Em honra do sacerdocio o clerigo de ordens sacras 
não soffrerá a pena de trabalhos perpetuos ou tempora- 
rios; mas cominutar-se-lhe-háo àquclles na pena de depor- 
tação, e estes em degredo para presidio, onde ser30 em- 
pregados no serviço das egrejas e hospitaes, ou outro 
qualquer que Ihes seja adequado, no caso de ahi viverem 
aem effectiva occupação de sua escolha, 

Art. 52.O 

121. A condemnação em trabalhos temporarios, degredo 
para presidio ou logar determinado, reclusão ou prislo. 



precede, desde o dia ein que fica irrevogavel, a suspens30 
de todos os direitos politicos, e de todos os emprego0 e 
cargos publicos em quanto durar a pena: cumprida esta, 
ficam os condemnadoa habilitados para exercer os dictos 
direitos ou empregos; porém, sujeitos por um at8 cinco 
annos A vigilancia especial das auctoridades. 

Art. 5 3 . O  

122. O condeinnado na pena de desnaturalisaçzo perde 
todos os direitos de cidadgo; conserva, porkni, a proprie- 
dade de seus bens, os direitos naturaee de familia, a fa- 
culdade de adquirir por sua industria ou successlo lcgi- 
tima ein linha recta, e a sua liberdade individual sujeita 
comtudo & vigilancia pessoal das auctoridades, e p6de fazer 
todos os contractos e usar de todas as aqões judiciaes 
necessarias ao exercicio ou manutençâo d'estes direitos. 

Art. 54.O 

123. O réo declarado indigno de confiança nacional 
perde o excrcicio de todos os direitos politicos, todas as 
honras, titulos e nobreza; fica inhabil para quaesquer 
cargos, empregou ou officios publicos; niio pcide niilitnr rio 
exercito, armada ou inilicia nacional, ser acciisa~!or .o1i2o 
em causa propria, teste~riunha em juizo eenzo para dar 
esclarecimentos necessarios, louvado ou arbitro. Conserva, 
porém, a faculdade de adquirir por success20 leFitiiila ou 
testamentaria, ou qualquer outro meio legitimo, a facul- 
dade de testar, e todos os mais direitos civis e de fainilia. 

Art. 55." 

124. O degradado da familia fica considerado como es- 
tranho a ella: nfo succede na nobreza, uso das armas e 
appellidos, nem nos bens de seus paes e ascendentes, nem 
p6de exigir d'estes, ou de quaesquer outros parentes, outros 
alimentos al8m dos meramente naturaes. 



Art. 56.O 

123. A privaçzo ou suspensão temporaria dos direitos 
civis politicos ou de familia, serd pronuuciada de um at8 
.cinco annos: durante o tempo respectivo o r60 perdera os 
direitos de que for privado, ou ficar8 suspenso do exerci- 
cio d'aquelles de que for suspenao na sentença. 

Art. 5 7 . O  

126. A inhabilidade perpetua ou temporaria para obter 
emprego ou cargo publico eni geral ou em classe deter- 
minada, inhabilita on condemnadocl para os cargos, offi- 
cios e funcçses publicas nos termos que a propria lei, e 
conforme a ella a seiitenp declarada (declarar?). 

Art. 58.O 

127. A privaqão ou suspensão dos cargos, honras, offi- 
cios publicas, inclue tarnbeni a privac;%o dos ordenados, 
qi11:tl ios, ciiioliiinentos e prerogativas rcspcctivas: porAm, 
o. iiescende~ites do rdo condeninado na, privaçao de suas 
Iiuiiras não soffrerno por isso quebra na nobreza, titulos 
ou appellidos de seus maiores (pue 2) conforme a lei lhe 
pertençam. 

Art. 59.O 

128. O réo condemnado a residir em um povo ou dia- 
tricto determinado, não poder8 sahir d'este e de aeue ar- 
rabaldes; durante o tempo de sua condemnaç?io terá obri- 
gaçfo de noticiar ao juiz competente sua habitaçgo e modo 
d e  vida. Se sahir fóra do districto assignirlado concluir8 O 

tempo que lhe faltar em urna reclusào. 

Art. 60." 

129. O r60 condemnado a desterro para fdra da  po- 
voaçfo ou seu districto ser8 conduzido fóra d'elle; e se 
&ornar a entrar no districto antes de concluir o tempo de  



sua condemnaflo, aoffreri uma reclusão de um 8th dois 
annos, a qual se poder4 augmentar at6 um anno mais ee 
o r60 n8o der fiança de sua boa conducta. 

Art. 61.O 

130. As penas constantes dos dois artigos antecedentes 
não ser30 pronunciadas por mais de cinco annos. 

Art. 62.O 

131. O arresto OU pris8o correccional serA pronunciada. 
de tres dias até quatro mezes: o condemnado nesta pena 
serA mettido em carcere, corpo de guarda, ou casa pro- 
pria a este fim, procurando-se quanto for possivel que ella 
seja differente e mais commoda do que a prisho tlos accu- 
sados ou processados por delictos. Poderão soffrer esta 
prisão em suas casas as mulheres recolhidas c a,; pessoa8 
decrepitas ou valetudinarias, ou (se?) quebrantar o arresto 
ou ae evadir d'esta prisão soffreri o dobro do tempo que 
lhe faltar para cumprir sua condemnação. 

Art. 63.O 

132. O réo sujeito A vigilaneia especial da; r. I toiida- 
des fica obrigado a dar conta á auctoridade 1uc:ll cie sua 
habitação e modo de vida; a comparecer per;~~itc ella nas 
occasi8es que a mesma lhes prescreva; e dar tianca de boa 
conducta quando esta se torne suspeitosa, e a aurtoridade 
lhe exija ex o f i i o  ou a requerimento de parte; nZo dando 
a caução exigida, poder4 o r40 ser obrigado a residir f'dra 
da povoaçilo ou em certo logar em que possa exercer sua 
occupaçto ou officio; e não cumprindo esta ordem, ou nIo 
podendo ella ter logar em razão do grave prejiiieo que 
soffria o réo na mudança da habitação, poderii o mesmo 
ser arrestado pelo tempo que pareça conveniente, com- 
tanto que não exceda o praso da ~ujeição á vigilancia es- 
pecial: ficando neste segundo caso 4 escolha do r80 c~ 
soffrer a mudança de residencia ou arresto. 



Art. 64." 

133. O r60 a que é imposta a pena de correcç?io ser i  
posto em uma casa ou estabelecimento d'esta classe mais 
proprio e accommodado A sua pessoa e emenda de seu de- 
licto: ficar8 sujeito ao chefe e regulamentos do mesmo 
estabelecimento, e desobedecendo-lhe ou fugindo, soffi*erií 
o resto da pena ein uma reclusão. 

Art. 65.O 

134. O r60 obrigado a dar fiança de boa conducta tem 
obrigação de apresentar um fiador abonado h auctoridade 
local respectiva, o qual perante ella se ohrigard por seus 
bens 4 responsabilidade civil de todo o delicto que o afian- 
çado commetter dentro du praso da fiança; se o réo não 
der fiador, a auctoridade poderi practicar o estabelecido 
no artigo 63.O com o réo sr~jeito á vigilancia especial, 
quando não presta a caução exigida. 

Art. 66.O 

135. O rko obrigado a fazer termo de bem viver e n3o 
offender, tem obrigação de fazer um termo jbdicial, pelo 
qual se obriga ti parte debaixo de certa mulcta, que não 
excederá a alçada da respectiva aiictoridade criminal, a 
observar boa conducta e não a offender. O que recusar il- 
legitimamente fazer este termo quando lhe seja prescripto, 
ser4 arrestado até que o faça, não passando o arresto de 
dois mezes; porque, nXo se resolvendo neste espaço, o juiz 
o condemnard em rnulcta que não exceda 4 sua alçada, e 
farA lavrar um termo de segurança, pelo qual a justiça 
segurará a parte offendida. Aquelle que violar o termo de 
bem viver e nâo offender, que tiver feito, sofierd, al6m 
da pena legal em que incorrer pelo novo delicto, as penas 
comminadas no dicto termo; e o que violar a segurança 
posta pela justiça. soffrerá o dobro da pena sensivel (?) 
como crime que soffreria pelo delicto, se a segurança nfio 
fôra posta. 



Art. 67." 

136. O r60 condemnado a desdizer-se, o far4 verbal- 
mente, confessaudo haver faltado 4 verdade no que disse, 
ou escreveu, ou publicou. 

Art. 68." 

137. O r60 condemnado a dar satisfacçào o fará verbal- 
mente, reconhecendo o seu delicto em haver injuriado ou 
maltractado a pessoa offendida, e manifestando desejos de  
que esta se dê por desaggravada, e de que a injuria ou 
offensa lhe não cause prejuizo em aua fama ou opiniiio. 

Art. 69.O 

138. A retractaçào e satisfacção ser20 publicas ou par- 
ticulares seguudo o determinar a sentenca, conformando-se 
corn a lei nos casos respectivos. As publicas se executarão 
em audiencia publica; as particulares se verificargo em 
qualquer logar que determine o juiz Li, porta fechada, as- 
sistindo corii elle, e as partes, o escriviio e duas testcmii- 
nhas presenciaes do acto, que sertí por todos asaign:iclo, 
ou por termo nos autos. 

Art. 7 0 . O  

139. O que recusar cumprir qualquer d'estas duas pe- 
nas ponctualinente, quando for ordenado pelo juiz respe- 
ctivo, ser8 posto em prisào at8 que obedeça. 

Art. 71.O 

140. A advertencia e reprehensão judicial consiste em 
se declarar na sentenqa o acto reprehensivel do réo, ad- 
vertindo-o de que faltou 8 sua obrigac;ão, e de que se 
abstenha para o futuro de cahir em outras faltas, pois se 
o 6zer ser8 castigado com maior severidade. 



Art. 72." 

141. O réo condemnado a ouvir publicamente a sen- 
tença, a ouvirá precisamente em audieocia publica. 

Art. 73." 

142. Em todo o delicto, al8m da pena que lhe esteja 
imposta pela lei, se deve impor aos réos cumplices, rece- 
ptadores e encobridores em commum, e a cada um in 
lidum, a condemnapão nas cuatas, perdas e damnos, de 
sorte que por todos ou cada um d'elles se complete a re- 
s t i tui@~ ou resarcimento, e indemnisação e pagamento 
das custas; sem embargo de qiie O juiz aggravará mais a 
condemnaçzo d'aquelle que tiver delinquido em maior gr80, 
.ou tirado maior proveito das consequencias do delicto. 

Art. 74." 

143. O producto da condemnação nas perdas e damnos 
pertencem 8 parte lesada, a qual poder& dispor d'elle 4 sua 
vontade sem que os juizes possam, mesmo a consentimento 
da parte, dar-lhe differente applicaçzo. 

Art. 75.O 

144. Quando tiver logar a restituiçlio da cousa roubada 
ou subtrahida, e se não pod8r liquidar a importancia das 
perdas e damnos, nem a propria lei as regular ou taxar, 
os juizes taxarão estas perdas e damnos usando de um 
prudente arbitrio, no qual comtudo n3o poder50 exceder 
a quinta parte do valor da cousa restituida. 

Art. 76." 

145. A mulcta consiste na pena pecuniaria imposta ao 
r80 da condemnação, na restituiGo, resarcimento, in- 
demnieaçZio e custas. 



Art. 77.O 

146. O importe das mrilctas ser4 applicado para um 
cofre, que dever4 existir na cabeça da comarca, destinado 
para as despesas da indemnisação dos innocentes, susten- 
tação clos expostos, melhoramento das cadeias, estabeleci- 
mentos de reclusão e correcçlo, e mais gastos convenien- 
tes 4 administração da justiça criminal: salva, porbm, a 
terça parte das mulctas impostas tios delictos accusados 
por particulares, que ser4 applicada aos accusadores que 
estiverem ein juizo atO final sentença. 

147. Nos delictos contra a fazenda publica ou particu- 
lar, nascidos de avareza ou cubiça do alheio, ro!i.;istirA a 
mulcta no duplo do damno causado ou inteiitndo, ficando 
nesta segunda hypothese salvas as modificayões prescriptas 
nos artigos 5 . O  e 6 . O  do capitulo 1."; se o damno não for 
liquido, será liquidado na f6rma que as leis determinarem. 

Art. 79.O 

148. Nos delictos commettidos por suborno ou peita, se 
impor& ao subornador e subornado em commiim lima mul- 
cta equivalente ao tripulo do que se deu o11 prometteu, 
e al6m d'isto nno se restituir4 ao subornador n dadiva 
ou peita, mas se applicar8 tambem o seu iiiiporte como 
mulcta. 

Art. 80.O 

149. Se o promettido nzo consistir em quantia liquida 
ou dadiva determinada, mas em offerecimento de emprego 
ou esperançaei de melhor fortuna, avaliar-se-ba a utili- 
dade ou rendimento que em tres annos produziria o pro- 
mettido, e este producto triplicado se imporá como mulcta. 



Art. 81P 

13, Nos outros delictos a malcta consistirá em uma 
qui.ntia proporcional aos bens do condemnado, ou, não 
ttr.do este bens, ao rendimento conveniente de seus em- 
pregos, profissiio ou trabalho, não podendo a dicta quantia 
exceder o valor da terça parte de seus bens ou de seu 
rendimento durante o tempo em que d'elle for mulctado. 

Art. 82." 

151. Exceptuam-se as mulctas impostas nas contraven- 
ções de policia, as quaes podem ser certas e absolutamente 
taxadas, bem como os outros casos em que a propria lei 
imponha assim a mulcta. 

162. As mulctas consistentes em quantias incertas, con- 
forme os artigos antecedentes, serão liquidadas pela forma 
que as leis determinarem. 

Art. 84." 

153. Quando a mulcta imposta se não podér pagar pelos 
bens do r60 ou de seu fiador, havendo-o, concederá, o juiz 
ao primeiro um praso proporcionado para o pagamento, 
durante o qual serti considerado a todos os respeitos civis 
como devedor aos fundos publicos. Se este meio não for 
sufficiente, ou se for impracticavel pela absoluta insolvabi- 
lidade do r80, serti arrestado aonde possa trabalhar por 
tantos dias quantos sejam necessarios para produzir o pa- 
gamento da mulcta, contados cada um a razão de cruzado. 

Art. 85." 

154. O r60 insoluvel não será, molestado em sua pessoa 
pelas custas: pelo que toca, porAm, ao resarcimento dos 
damnos e indemnisação depois de soffrer a pena principal 



não se ajustando com o credor, serai, posto em um arresto 
aonde possa trabalhar at8 que pague, porém este arresto 
não exceder4 a dois annos. 

Art. 86.O 

155. Aquelle que quebrantar o arresto decretado nos 
dois artigos antecedentes ou acintemente se recusar tra- 
balhar, soffrerá uma reclusão pelo tempo que alitis devia 
estar arrestado. 

Art. 87." 

156. No caso dos delinquentes nu peseoao por elles re- 
sponsaveis não terem bens ou meios eufficientes para pagar 
toda a condemnaçZo pecuniaria, applicar-se-ha o iniporte 
do que tiverem e o producto do seu trabalho ao arresto 
pela ordem seguinte: 1." para a restituiçgo, res~rcimento 
e indemnisação da parte indemnisada; 2 . O  para o pag:i- 
mento das custas; 3." para o das rnulctas. 

Art. 88.O 

157. Todo o acto de disposição gratuita feita por uin 
delinquente depois do s ~ u  delicto se presume fraiirIi:lcnto, 
e não se poderá oppôr B justiça nem As partes lesadas na 
execução das penas pecugariao. 

/ 

Art. 89." 

158. As armas, instrumentos on utensilioe com que se 
tenha commettido o delicto ou os effeitos em que este con- 
sista, serão recolhidos pelos juizes para destruil-os ou inu- 
tilisal-os, ou para applicar como mulcta o importe ou pro- 
ducto d'elles quando sejam do dominio do réo, e se não 
siga prejuizo da sua venda; se forem de terceiro a quem 
se tenham roubado ou subtrahido sem culpa sua, a este 
se restituir30 inteira e cumpridamente. 



Art. 90.O 

159. As penas que forem de tempo determinado se co- 
meçarão a contar desde o dia da intimaçzo da sentença 
final, se o r80 estiver preso; e, estando em liberdade, desde 
o dia em que se apresentar no logar competente para 
cumprir o seu castigo. Os diaa serão completos de vinte e 
quatro horaa, os mezes de trinta diaa, e os annds de doze 
mezes. 

Art. 91." 

160. Nenhuma sentença condemnatoria se intimar8 a 
réo que esteja em grave perigo de fallecimento em razLo 
de enfermidade até que d'ella convalesça. 

CAPITULO VI1 

DA DIVERSA APPLICAÇÃO DAS PENAS AOS DELICTOS SEUUNDO 
OS DIVEI~SOS PBINCIPIOS DE QUE ELLES P B O V ~ N ;  DAS 
CIKCUMS'I'ANCIAS QUE AUGMENTAM OU DIMINUEM A SUA 
G1IAVIDAL)E; E DA CONCORBENCIA DAS PENAS 

Art. 1 . O  

161. Todo o delicto provQm de dolo ou de culpa; de 
dolo, quando o delinquente teve proposito e intenção de 
violar a lei penal; de culpa, quando elle, não tendo este 
proposito ou a intenção, se expoz ao perigo de violar a 
lei pela falta de devida e necessaria diligencia. 

Art. 2.O 

162. Ficam sujeitos As disposições da lei penal todos oa 
delictos que resultarem de culpa por algum dos modos 
seguintee: 1 . O  quando a acção contraria A lei procede de 
ignorancia de direito; 2." quando ella é consequencia de 
outra acção jd criminosa; 3." quando ella é o resultado or- 



dinario das circumstancias particulares de uma acçlo licita 
em si e voluntariamente commettida. 

Art. 3 . O  

163. Qualquer outra violaç?~o da lei penal resultante de 
culpa, que niio seja commettida por alguns dos tres niodos 
do artigo antecedente, fica t?~o sómente sujeita a penas 
correccionaes al4m das indemnisaçoes; salvo aos (nos?) 
casos em que a propria lei determine outra cousa (a). 

Art. 4 . O  

164. Nenhum juiz ou tribunal poder8 j9maie augliien- 
tnr, diminuir, cominutar, diapensar, alterar, ou deixar de 
applicar aos delictos as penas legaes aen8o nos casos e ter- 
mos prescriptos expressamente na lei. 

Art. 5 . O  

165. Assim, quando a lei iinpõe pena fixa e determi- 
nada, serl esta irremissivelmente applicada em todo o 
caso: podendo todavia os juizes recommendar o r;o :i I !c- 
xnencia real, nos termos do artigo .... Porém, se foi-e111 I I I U I -  

tos os r6os condemnados na mesma setitença e pe!,, i111 iiio 

delicto a pena ultima, sendo at8 trea, ser& um b ú  e.\, IU- 

tado; de tres até seis, dois; de seis até doze, tres; de (loze 
at6 vinte e quatro, quatro; e assim por diante na razão 

(iz) N o t a  1.8 da co)iferenM.-Estes hei artio* talvez fiquem 
me iior no cap. 1.0 depois da definiçtso de deiicto. 

Alotu 2:-Propuz O adeantamento ao nrt. 1.0, em toda a violação 
(1:) lei se presume a proposito iritenqao de seu auctor em quanto 
este n%o provar, OU uào constar claramente o contrario, que foi 
apoiado, mas não teve ainda decisào final. 

Tra screremos crbr duar notas tal e qual se encont~am no manu- 
scripto. C !mil & conhecer que a primeira d'ellaa se refere aos 
artrgos 1.0, 2: e 3.. do capitulo; e que 9m segunda o ananuense 
escreceg t,%z~drnc~dc adeantameuto por additament0.-0 Auotor. 



de  um por doze: serão sempre preferidos para soffrerem a 
effectiva execução da pena aquelles dos, em que concor- 
rerem as circumstancias mais aggravantes do delicto; e ha- 
vendo perfeita egualdade d'estas, aquelles em quem se veri- 
ficar pelo processo uma maior perversidade de conducta an- 
terior: ae os r8os preferidos pela maior imputação do delicto 
ou perversidade de conducta excederem o numeto dos que 
devem ser executados, entre os qiie estiverem em eguaes 
circumstancias decidir8 a sorte; assim como entre os réos 
em que os juizes não acharem differença, aquellcs a quem 
não tocar a sorte serão destinados a trabalhos perpctuos, 
depois de verem executar a pena de morte em seus com- 
panheiros. 

Art. 6." 

166. Quando a lei impõc pena indeterminada, fixando 
sdmente o naazi~num e rnilzin~unz d'ella, os juizes de di- 
reito proporcionarEo entre cstes dois extremos a qilanti- 
dade de pena 8 gravidade do delicto, avaliando esta ex- 
pressamente na sentença fiegiindo a concorrencia cle cir- 
cumstancias que aggravem ou diminuam o delicto, as quaes 
conhecer4 pelas regras seguintes. 

Art. 7." 

167. Quanto maior ou menor for a intelligencia e liber- 
dade com que se violou a lei penal, tanto maior ou menor 
ser8 a gravidade do delicto: serão pois consideradas como 
circumstancias aggravantes: 

1." a maior capacidade e instrucção do delinquente; 
2." a maior sagacidade, premeditaçzo, reflexão e sangue 

frio com que o delicto foi commettido; 
3." a maior difficuldade da acção e numero de rneioe 

empregados para executal-a. 
Pela mesma razão serão tidas como circumstancias atte- 

nuantes do delicto: 
1." a menor edade do delinquente (artigos 6.", 7 . O  e 8." 

do capitulo 2."); 
2." a sua menor capacidade e instrucção; 
3.' a sua inconsideração no acto de commetter o delicto; 

TOM. IV 2 



4." o imprevisto arrebatamento de paixão, que o induziu. 
a conimetter o delicto; 

5.' o haver-se este commettido por ameaças ou sedu- 
cgões, ainda que nzo sejam d'aquellas que bastem para  
escusali, (artigo 16." do capitulo 2.O); 

6." a opportunidade da occasiHo com a concorrencia de. 
motivos, que o instigaram a approveitar-se d'ella. 

Art. 8." 

168. Quanto mais perverso e perigoso A sociedade for o 
principio (ou?) o caso do delicto, isto 8,  a paixzo ou habito 
criminoso, que consta ter influido no delicto, tanto maior 
ser8 a sua gravidade. Serão pois consideradas como circum- 
stancias aggravantes: 

A maior perversidado e ousadia, imprudencia (impu- 
denczn?), crueldade e violencia, que o delinquente descobre 
na execução do delicto. 

Pelo contrario serão circumstancias attenuantes: 
1." a inciigencia que moveu o delinquente a violar a 

propriedade alheia para a sua conservação; 
2.' a provocação recebida, que o induziu a exceder a 

defeza legitima; 
3." o amor, amizade e gratidão que o excitou ao de- 

licto para conservar ou defender a pessoa que lhe era 
cara; 

4." o medo de um mal imminente ou futuro, que o obri- 
gou em tal collisão a violar a lei; 

5." o ser o primeiro delicto, o ter sido constantemente 
boa a conducta anterior do delinquente, ou ter este feito 
serviços importantes ao estado; 

6." O arrependimento manifestado com sinceridade im- 
mediatatuente depois de cornmettido o delicto, procurando 
voluntariamente seu auctor impedir ou remediar o damna 
causado por elle, ou soccorrer ou desaggravar o offendido; 

7.' o appresentar-se voluntariamente As actoridades de- 
pois do delicto, ou confessal-o com sinceridade em juizo, 
não estando convencido o rCo por outras provas. 



Art. 0.O 

1 'i9. Quanto maior for a obrigação do r60 para não 
coi:imetter o delicto em razão das circumetancias particu- 
lares de sua pessoa, ou da do offendido, ou do tempo, logar 
e occasião em que commetteu o delicto, tanto maior será 
a gravidade do mesmo delicto. Assim serão bavidas como 
circumstancias aggravantes: 

1." a dignidade, ou cargo publico, ou mercês recebidas 
pelo delinquente da sociedade; 

2.a o maior respeito, amor, yatidão e fidelidade devida 
4 pessoa offendida, e maior aleivosia, com que a trahiu e 
offendeu; 

3.a a tenra edade, sexo feminino, fraqueza, indefensão, 
desamparo ou afflição da pessoa offendida, ou a sua maior 
dignidade e importante cargo civil ou domestico; 

4." O maior respeito devido ao logar do delicto, e ao 
actn eni que elle se commetteu; 

5.' o ser commettido em occasião de incendio, naufragio 
ou de outra calamidade e afflição. 

Art. 10.' 

170. Quanto maiores e mais funestas d sociadade forem 
as consequencias do delicto, tanto mais crescerá a sua 
gravidade. Serão portanto circumstancias aggravantes: 

1." o maior damno, desordem, perigo, terror ou escan- 
da10 que elle produziuse; 

2.. o ser commettido com armas em sedição, tumulto 
ou commoção popular; 

3.a o niaior numero de pessoas, que se ligaram para 
commetter o delicto; 

4." a maior freqriencia e facilidade de se commetter tal 
delicto; 
5." a maior difficuldade de se prevenir e evitar, ou des- 

cobrir e castigar; 
6." o ser commettido de noute ou em ermo. 



Art. 1 1 . O  

171. A razão inversa das regras prescriptas nos doi8 
ar t igos antecedentes mostrará quaes  são as circumstancias 
a t t e iua i i t cs  que lhe correspor,dem (a). 

(a) Veja-se o seg~iinte trabalho do 4r. Pedro Paulo para a final 
se  escolher a classifictiçào e regras que parecerem meltiores. 

Primeira regra. Quanto maior ou menor for o gr811 de intelli- 
gencia, liberdade e rcfloxão com que se violou a lei, tanto mais se 
au irieiita ou diminue a gravidade dos crimes. 

b e i ~ o  pois coimideradas como cireumstaociae aggrarantes as se- 
guintes: 

1.' A maior malicis, premeditaçilo, sangue frio com que o crime 
foi commettido: H maior otisadia, imprudeuria (impir,lc~iciu?), cruel- 
dade r violcricia do ciimiiioso. 

2.' A mtiior iriatrucção, tulentos do crimirioso. 
3 a A maior difficuldade da t~cçgo: o maior numero de meios que 

o delinqiieiite enipregou. A maior superioridade do que ordenou, 
acoiis(~lboii e instigou outro ao delinquir, do mesmo modo serão tidos 
como circumstancias que diminuem a gravidade dos crimes as se- 
guintes: 

(Esle periodo está viaiuelmente alterado pelo copista. ÉI facil re- 
pol-o na ezi<c originalidade. 

3 . a  A maior dificuldade da acção, o maior numero de meio8 que 
o delinquente empregou, e a superioridade do que ordewou, aconae- 
lhou e ans!i,gou outro a delinquir. 

Do mesmn modo serão tidas como circumstancias oue diminuem a 
grazidade doe crimes as  seguintes:) 

Fraqueea de edade, falta de talento e instrucção, arrebata- 
mento de paixão. 

2.8 Iiiconsideraçflo. 
3 . a  Collisiio, ou alternativa de escolher um entre dois ou muitos 

males. 
4 a Medo de um mal imminente ou futuro. 
5.11 Ameaços e sedueção. 
6 a O ser o primeiro crime e ter sido constantemente boa a vida 

do dt.linqiiente. 
Srriio tarnbem tidas como circumstancias que dimiiiuem a gravi- 

dade dos crimes: 
1.8 O ter o dcliiiquente feito no estado serviços importantes. 
2.a O denunciar os eumplices ainda ignorados. 
3.0 O confessar o crime antes de condemnado. 
4 . a  O impedir em todo ou cm parte os effeitos do crime. 

Segunda regra. Quanto mais gravee eão os motivos para o cul- 



172. O juiz segundo as quatro regras antecedentes de- 
ver& avaliar quaesquer outras circumetancias occorrentes 
aqui não especificadae, e que todavia concorram para au- 
gmentar ou diminuir a gravidade do delicto. 

~ ~ d o  não violar a lei, tanto maior B a gravidade do crime que com- 
mette. Quanto mais fortes são os motivos que impellirarn o delin- 
quente a violar a lei, tnnto mais diminue a gravidade do seu crime. 

Ter-se-hào por circumstancias aggravantes as seguiritcs: 
1.1 A rn:tior dirnidade, tenra edade, sexo feminino, fraqueza, in- 

defeiisão da pes5o:t offendid:~. 
2 .a  O respeito tlcvido ao logar do crime, e a m~iior solemnidade 

do R C ~ O  em a u c  ot cornrnetteu. 
3 . a  Ser crinie cotnniettido em incendio, nsufragio ou outra cala- 

midade. 
4.8 Aleivosia. 
Ter-se-hão por circumstancias que diminuem a gravidade dos 

crimes as seguiutes: 
1 . a  A indigeucia, o amor, a amizade, a gratidão que tenham in- 

fluido em o crime. 
2.11 Occasião opportuna, concorrendo motivos que sollicitaram o 

delinquente a aproveitar-se d'ella. 

Terceira regra. Quanto maioree e maia funestas podem ser as  
conseqiieiicisa do crime, tanto maior C: a sua gravidade. 

Serão consideradas como circumstanciae aggravantes as  se- 
guintea: 

1.8 O maior prejuizo, terror, desordem e escandalo, que causa o 
crime. 

2.8 O maior niimero de peeaons, que se ligaram para delinquir. 
3.. O commetter-se o crime com armas ou em sedição, tumultas 

ou commoção popular. 
4.a O ser wmmettido de noite. 

Quarta regra. Quanto mais qualquer B obrigado a cumprir cer- 
tos deveree p:ira com outros ou estado, tanto mais grave é o crime 
pelo qual os viola; o juiz de facto combinado (combinan to?) as cir- 
cumetancias da acçao com estae regras, indicar8 o gr4u de culpa 
ou dolo com que foi commettido. 



Art. 1 3 . O  

173. Quando o juiz tiver fandarnento razoavel para du- 
vidar qual das duas ou mais penas deva applicar a um 
delicto, applicar-lhe-ha sempre a menor. 

Art. 14.O 

174. Quando a lei auctoriaar o juiz para impor uma 
mulcta ou outra pena, deixando qualquer das duas a seu 
prudente arbitrio, o juiz applicar4 precisa e determinnda- 
mente uma d'ellas, e não a deixar4 j4maia 4 eleição do d o .  

Art. 15.O 

175. O réo de muitos crimes, a cada um dos quaee es- 
teja imposta pela lei pena pecuniaria, soffrerd as penas de 
todos. 

Art. 16.O 

176. Sempre que a pena pecuniaria concorre com outra 
qualquer, ainda que seja a de morte, se imporh uma e, 
outra ao réo. 

Art. 17." 

177. Se com a pena de morte concorrer outra qiialquer 
pena corporal, se imporA tlo sómente a primeira: da mesma 
sorte se imporá sómente a pena de trabalhos perpetuos 
ou a de deportação, quando, começada (eomminada?) uma 
d'ellas, concorrerem por diversos delictos outras penas cor- 
poraes mais leves, excepto se for a pena de obras publi- 
cas, que concorra com a deportação, porque então, depois 
de cumprir aquella pena, serA o réo deportado. 



Art. 18." 

178. O que por um delicto merecer desterro para fóra 
d a  povoação, limitação (habitação?) ou residencia, aujei- 
@o, e vigilancia ou obrigação de dar fiança, e por outro 
abras publicas, degredo, reclusão, prisão ou arresto, sof- 
frerá estas ultimas penas respectivas, e depois de as cum- 
prir será desterrado, confinado, sujeito á vigilancia, ou 
.obrigado a dar fiança. 

Art. 19.O 

179. O que por dois ou mais delictos incorrer em duas 
.ou mais penas distinctas dentro da classe das de obras 
publicas, presidio, reclusão, prisão ou arresto, soffrerá a 
pena mais grave, sendo esta augmentada com o tempo das 
outras, contado na razão seguinte: um anno de obras pu- 
blicas, por dezoito mezes de presidio ou reclusão, ou por 
dois antios de prisão; um anno de presidio, por dezoito 
mezes de reclus2o; um anno de reclusão, por dezoito mezes 
de prisão ou arresto; e um anno de prisão, por dezoito me- 
ses de arresto. 

Art. 2 0 . O  

180. Quando a lei impõe a algum delinquente uma parte 
'de pena imposta ao delicto, se esta B divisivel, applicar- 
se-ha impreterivelmente a quantidade respectiva da mesma 
pena; se 6 indivisivel, graduar-se-ha a parte da pena na 
razão das seguintes regras que tão sómente servirâo para 
este (efeito?) : 

1." a pena de morte serh equivalente a quarenta annos 
,de trabalhos temporarios; 

2.' a de trabalhos forçados por toda a vida, a trinta e 
cinco annos dos mesmos trabalhos temporarios; 

3.* a deportapão, a trinta annos de degredo para pre- 
s i d i ~ ;  



4." a de desterro perpetuo para fóra do reino, a vint- 
e cinco annos do mesmo degredo para presidio; 

5." a de degredo perpetuo para fora do continente oc 
provincia, a trinta annos de degredo temporario para fóro. 
do continente ou provincia; 

6." a de desnaturalisação, a privação de todoe os direi- 
tos de cidadão por trinta annos; 

7." a de ser declarado indigno de nome portuguee, a 
privapão dos direitos politicqs por trinta annos; 

8." a de degradaçgo de familia, a privapzo dos direitos 
de familia por trinta annos; 

9." a de inhabilidade perpetua para exercer emprego 
publico, a trinta annos da mesma inhabilidade; 

10.' a de privação de eiiiprego, a suspensão do mesmo 
por dois annos. 

As penas correccionaes de dar fiança de boa conducta 
e seguintes, se imporão nos casos d'este artigo sempre que 
pela lei estejam impostas ao delicto principal. 

DOS MODOS POB QUE ACABAM OS IIELICTOS, A SABER: 
PRKSCKIPÇ%O, MORTE DO DELINQUENTE OU DO ACCUSA- 
DOR, PEKDÃO DE: ELREI E ABSOLVIÇÃO POR SENTENÇA 
FINAL 

Art. 1." 

181. Nenhum delicto p6de ser perseguido judicialmente 
por acçgo criminal ou civil e x  o&io ou ti requerimento de 
parte, depois de terem passado tres annos, contados do  
dia em que o delicto fui commettido. Exceptuam-se os de-,  
lictos de maior gravidade, que pela lei merecem pena cor- 
poral ou privaçto de emprego publico, nos quaes prescreve 



a acçgo para accnsalas no termo de seis annos, se dentro 
d'elle nzo foram legalmente perseguidos. 

Art. 2." 

182. Se durante o praso estabelecido para a prescripção 
foram intentados e começados os processos criminaes com- 
petentes, ou ainda os civis dirigidos s6mente ás indemni- 
sações, uma contra (outra?) acsão nEo prescrever4 nos de- 
lictos mais graves, declarados na segunda parte do artigo 
antecedente, sen3o depois de terem passado seia annos, 
contados do ultimo acto do respectivo processo; e em todos 
os outros delictos senão depois de tres annos contados da 
mesma maneira: em uns e noutros approveitarzi a pre- 
scripção mesmo aos delinquentes não involvidos nesses 
processos. 

Art. 3." 

183. Os delictos de injurias prescrevem tanto no crime 
como no civil eni trinta dias, contados desde o dia da sua 
existencia, se (a?) injuria real ou verbal é feita irnmedia- 
tamente A pessoa; e desde o dia de sua noticia, se não 
é commettida na presença do injuriado. 

Art. 4." 

184. Nos delictos chamados carnaes, o adulterio, aodo- 
mia, estupro, incesto e lenocinio, se prescrevem as acções 
num anno, segundo os termos declarados no artigo ante- 
cedente. 

Art. 5." 

185. Qualqiier delicto ou culpa commettido durante o 
tempo da prescripç20 interrompe esta, para o effeito de 
comepar a contar-se novamente o praso desde o segundo 
delicto superveniente. 

Art. 6." 

186. A demanda ou acção civel, tendente unicamente 



de indemniaaçiSea, n#o interrompe a preecripção do delicto 
relativamente ao procedimento criminal. 

Art. 7 . O  

187. Na demanda ou processo, em que tenha havido 
sentença final, ainda mesmo no caso de aiisencia ou con- 
tumacia, não tem logar a prescripçto. São por consequen- 
cia imprescriptiveis aa penas resultantes d'esses processoa 
e sentenças. Entretanto depoie de passados vinte annos a 
contar desde o dia do julgado, os que tiverem sido con- 
demnados á morte ou trabalhos forçados por toda a vida, 
serão deportados. 

Art. 8." 

188. Extinguem-se os delictoa e ae penas, ou se dimi- 
nuem estas, pelo perdão de el-rei, geral ou particularmente 
concedido. 

Art. 9 . O  

189. PerdBo geral é o que el-rei concede eem determi- 
n a @ ~  de causas nem pessoas a todos os que têm delin- 
quido, afóra os casos exceptuados, nos dias faustos e de 
jubilo nacional, ouvido o coriselho de estado. Perdão par- 
ticular é o que el-rei concede nalgiima causa sobre delicto 
determinado ao réo ou r4os comprehendidos nella, pre- 
cedendo supplica do delinquente, ou recommendasão doa 
juizes na mesma sentença de condemnação. 

Art. 10." 

. 190. Nenhum perdão particular póde ser requerido e 
obtido sem preceder sentença condemnatoria passada em 
julgado. 

Art. l 1 . O  

191. O perdão particular nuoca p6de causar a remissão 
absoluta de toda a pena, mas sómente uma diminuição da 
pena imposta na conclemnação, commutando-a sua mages- 



tadc noutra inferior nas do numero das admittidas neste 
eodi:,~. 

Art. 12.O 

192. Não tem logar o perdão particular nos delictos 
seguintes: 

1." Contra a segurança interior ou exterior do estado. 
2." Delictos contra a constituição. 
3 . O  Conjuração contra a pessoa sagrada e inviolaval do 

xei ou contra a da rainha ou do principe real e herdeiro 
presumptivo da coroa. 

4." Rebellião, sedição ou commoção popular, resistencia 
s u  desacato 4s auctoridades estabelecidas, impedimento de 
deligencias legitimamente ordenadas, associaç8es e qua- 
drilhas de malfeitores, arrombamentos de cadeias ou casas 
de correcção e castigo, e isto relativo aos auctores, dire- 
ctores e réos principaes de cada um dos delictos referidos. 

5 . O  Delictos contra a nossa sancta religi20. 
6." Delictos contra a f4 publica, saude publica e bons 

costumes. 
7." Delictos contra os funccioriarios publicos no exer- 

cicio de suas funcções. 
8." Roubo, malversação, extravio, destruição ou outro 

qualquer damno causado voluutariamente nos cabedaee 
ou fundos da nação ou de alguma communidade de pro- 
vinoia ou concelho, ou de algum estabelecimento publico. 

9.0 Parricidio, assassinato e morte commettida atrai- 
soadamente. 

10." Fogo posto acintemente. 
1 1 . O  PropinaçIo de veneno, ainda que se nHo siga a 

morte, volrintariamente intentada. 
12." Rapto ou violação forçada de mulher, ou violação 

de  menina ou menino que tenha chegado 4 puberdade, 
ainda mesmo que não seja forçada. 

13." Delicto de parto supposto. 
14." Bancarrotas fraudulentas, roubo violento OU furto 

commettido pela terceira vez. 



Art. 13.O 

193. l'? tambem excluido do perdão todo o r80 con- 
demnado por reincidencia, ficando salva a disposiç" ao ante- 
cedente dcerca do furto. 

Art. 14." 

194. Em todos os mais casos, em que pdde ter logar o 
indulto particular, deveria (deverá?) preceder perdão da 
parte offendida, se o delicto foi commettido contra parti- 
cular, ainda que fosse o processo seguido pela justiça 
ou consentimento e desistencia da parte, sendo esta accn- 
aadora. 

Art. 1 5 . O  

195. O indulto particular nunca pdde prejudicar tercei- 
ros interessados nem as restituições e indeninisações civis 
do damno, prejuizo e custas, e as mulctas pecuniarias, que 
sempre ficam exceptuadas, e salvas (?) ou a lei a favor 
da  causa publica ou dos particulares lesados pelo delicto. 

Art. 16." 

196. Nos .delictos capazes de obter indulto particular 
o.; nics.sinos juizes que 1,roferirem sentença em ultima in- 
staiici:i contra o réo, p,der:io alii mesmo recommendnl-o 
L1 cleiiicncia de el-rei, erii qualquer dos casos seguintes: 

1." Quando particiilarrnente souberem que o delicto 6 
falso ou muito menor, ainda que das provas ou processos 
resulte perfeitamente o contrario. 

2." Quando o r60 é unia pessoa recommendavel e bene- 
mcrita por serviços feitos :io estado anteriormente, junctos 
a iimn boa conducta constantemente observada. 

3." Quando com a boa concliicta possua o r60 uma ha- 
bilidade, prenda, instrucc;;~, ou outro merito extraordina- 
rio em alguma sciencia, arte ou officio util. 
4." Quando no delicto concorram circiimstancias extra- 

ordinarias ou imprevistas pelas leis, as quaes manifestem 



que o réo foi arrastado ao delicto contra os seus proprios 
sentiii~entos, ou itnpellido por algum estimulo poderoao e 
d e ~ i  ';,avel, de maneira que o dclicto seja mais filho do 
err a :~aixão ou miseria, do que de malicia e depravação 
ílo ração. 

5.0 Quando o delicto foi commettido por uma povoação, 
corporaçlo ou corpo de tropas, ou um numero de pessoas 
que excede a vinte individuos. 

Art. 17." 

197. Em qualquer dos casos do artigo antecedente, feita 
a competente declarap5io na sentença final, poderão os 
juizes suspender a execuçiio da sentença at6 Q, reaolução 
de sua magestade, a quem darão oonta iinmediatainonte 
coin a remessa do processo pelo tribunal supremo de jus- 
tiça, o qual passará tudo a el-rei com o seu informe. 

Art. 18.O 

198. Pelo conselho de estado se expedem as cartas de 
perdão c indulto, ou geral ou particular, ern virtude de 
recoinrnendação do juiz ou por effeito da real piedade á 
supplica dos rdos, e neste ultimo caso p6de sua magestade 
mandar suspender a execuçZo da sentenp at6 4 resolução 
Acerca do indulto, mas nunca outorgal-o sem preceder in- 
forme do juiz ou tribunal que tenha condemnado o delin- 
quente. 

Art. 19.O 

199. Os indultos geraes podem conter o perda0 absoluto 
ou remissa0 de toda a pena, coin cxcepção das indemnisa- 
ções e resarcimentos, como acontece nos delictos particu- 
lares, quanto aos r6os que ainda n3o estão julgados, e con- 
demnados, ou a diminuição da pena temporal (tempora- 
T Ê u ? )  aos que j4 estiverem soffrendo, não cxcederido a 
dicta diminuição um anno, e neste caso porem n5o haverti 
delictos exceptuados senão os que approuver a sua mages- 
tade. 



Art. 20." 

200. Para surtir seu effeito o indulto geral nIo Q pre- 
ciso nem se requer outra fórma ou diligencia mais do que 
junctar a copia ou impressa ou manuscripta da graça a a  
proceseo, e ser julgado conforme B culpa por officio do 
juiz ou tribunal por onde foi condemnado ou procesessado 
o r60 agraciado. 

Art. 21." 

201. Todae as cartas, decretos ou despacho real de in- 
dulto e perdão expedido contra o theor litteral dos artigos 
antecedentes, ser8 considerado como obtido com ob e sub- 
repção e n"a surtirg effeito alg~iiii; a auctoriclnde que o 
executar ou fizer executar será responsavcl cuiiio infra- 
ctora das leis. 

Art. 22." 

202. Da mesma sorte que B concedido por el-rei o in- 
dulto particular, poderão os réos obter diminuição das 
penas que estiverem soffrendo por causa de siia emenda e 
arrependimento, dos si os?) termos das regras seguintes: 

1." O condemnado a trabalhos perpetuos, que nelles 
mostrar8  mostra^.?) por dez annos de boa conducta, ver- 
dadeiro arrependimento e emenda, poder8 passar d'elles 
para a deportação. 

2." Da mesma sorte oe deportados poderão obter na sua 
deportaçzo depois de nella ter dez annos de boa conducta, 
algum ou todos os direitos civis, e os empregos piiblicos 
que o governo queira conferir-lhe. 

O condemnado com (em?) degredo perpetuo, em cles- 
naturalisa<;ão ou outra qualquer pena perpetua, poder8 
epalmente obter diminuipão de pena, de maneira que de 
perpetua fique reduzida B duração de quinze ou vinte an- 
nos, se tiver aoffrido a pena perpetua pelo espayo de dez 
annos, e mostrado, pela boa conducta durante este espaço, 
arrependimento e verdadeira emenda. Se com qualquer 



ias penas perpetua8 tiver sido imposta ao r60 outra tem- 
poral (temporul-in?), deverti tambem soffrer esta antes d e  
pedir a graça da referida diminuição. 

4."palmente o condemnado a outra qualquer pena 
de um numero determiiiado de annos que passe de quatro, 
podersi, depois de soffrer ametade da sua condemnação, 
tendo tido durante esse tempo boa conducta, e mostrado 
arrependimento e emenda, obter diminuição da quarta at6 
tí terça parte de todo o tempo que se lhe houver imposto. 

Art. 23.O 

203. Quando chegue o tempo, em que o r40 possa pedir 
diminuição de sua condemnaçâo conforme ao artigo ante- 
cedente, enviará sua supplica por escripto como de pura 
graça ao secretario de estado dos negocios de justiça di- 
rectamente, ou por meio do chefe da casa da reclusão, 
carcere, fortaleza, presidia, logar de deportação, estabe- 
lecimerito de obras publicas ou de trabalhos perpetuos, no 
caso em que se ache em algum d'estes estabelecimentos. 

Art. 24." 

204. Os chefes respectivos informarão as supplicas dos 
réos coin a certidzo do theor dos assentos que devem ter  
feito do nome, naturalidade, signaes, domicilio e delicto 
de cada r60, da epocha em que começou a cumprir sua 
condemnayão, e occupação que teve no estabelecimento e 
a conducta que se lhe vae observando, assini pelo que 
toca á sua applicação ou trabalho, como em quanto a seus 
costumes e mais acções. 

Art. 25.'' 

205. Os rkos que cumprirem a siia pena fóra do esta- 
belecimento, ou que, tendo cumprido nelles a pena tem- 
poral (tenaporaria?), pedirem diminuição da perpetua, nos 
termos do artigo ... iniciarão a sua supplica documentada: 
1." com a certidzo legal do cumprimento da pena temporal 
( t e n ~ p a r i a  pue?) lhe foi imposta; 2 . O  com certidão do juiz 



criminal e de policia, e da camara e do parocho, pelos 
quaes mostre sua conducta conutantemente boa desde que 
começou a cumprir a pena, e seu verdadeiro arrependi- 
mento e emenda. 

Art. 26.O 

206. O ministro da justiça enviara a supplica ao tribu- 
nal supremo da justiça com todos os documentos, o qual, 
tomando as tlernais iriformações e noticias que lhe parece- 
rem convenientes para se assegurar do arrependiiiicrito e 
emenda do suppliciinte, consultara, se tem logar a dirni- 
nuição da pena conforme a lei. Se n8o tiver logar, suspen- 
der4 a resoluçho até que o r40 dê melhores provas de Rua 
boa condiicta, e em ambos os casos se communicar4 a de- 
terminaçso ao chefe do cstabelecimento para que observe, 
e faça saber ao réo ou a este mesmo estando f'bra (em?) 
algum cstabelecirnento penal. 

Art. 2 7 . O  

207. Os artigos precedentes, e os que no capitulo das 
penas prescrevem as penas contra os réos que fugirem de  
suas condeinnações ou nellas delinquirem, estarão impres- 
sos e affixados nos logares opportunos dos respectivos ea- 
tabelecimentos d'onde possam lel-os os delinquentes, que 
ahi se acharcrn, e além d'isso se lerao uma vez cada mea, 
sob pena de uma mulcta ao chefe do estabelecimento de  
54000 at8 15d000 r6is. 

Art. 28.O 

208. Todas as graças de diminuiçgo de pena concedi- 
das por consulta do tribunal supremo de justiça se com- 
iilunicar3o aos juizes da condemnação, que as farão aver- 
bar no respectivo processo da causa primitiva, e se publi- 
carão nos estabelecimentos, em que se acharem os r8os ou 
nos povos em que residirem. 



Art. 29." 

209. A morte do delinquente põe fim a todo o proce- 
dimento criminal, .porém a acção civel dirigida 4s in- 
deinnisações pecuniarias, e ao pagamento daa custas, mul- 
ctas e outras reparações, nSLo se acaba, mas p6de ser in- 
tentada e voltada contra seus herdeiros. 

Art. 30." 

210. Da mesma f6rma se extingue o processo e accu- 
saçilo criminal pela morte do accusador nos delictos par- 
ticulares e em que nno ha logar a justiça, conio sIo as 
injiirias, os ferimentos simples e outros de egual natureza; 
B licito porém aos herdeiros do accusador pedirem in- 
demnisação do que faltar no patrimonio d'estes, e pelas 
acçóes competentes. 

Art. 31." 

211. Põem egiialriiente termo ao procedimento e acção 
criminal nos delictos particulares, em que não tern logar 
a justiça, o perdão ou desistencia da parte queixosa e ac- 
cusadora, sem que por semelhante meio se entendani 
egualmente rernittidas as acções civeis do damno e in- 
deinnisações pecuniarias, que sempre ficam salvas para O 

mesmo queixoso desisteote. 

Art. 32." 

212. Todo o delinquente, legalmente absolvido ou de- 
clarado rião culpado por sentença final, não poderá jámais 
ser novamente perseguido nem accusado em razão do 
mesmo delicto. 

Quando o julgado da absolvição não foi legalmente 
proferido, ou o processo nzo foi legitimamente ordenado, 
ou d'este, posto que legal, resultem novas inculpações de 
delicto differente. se vrocederi velo modo e nos termos 
que se declarará no codigo do processo criminal. 



CAPITULO IX 

D A S  REINCIDENCIAS E AUGMENTO DAS PENAS 

POB CAUSA D'ELLAS 

Art. 1.' 

213. O réo que tiver sido condemnado por algum de- 
licto, a que pela lei não esteja imposta pena corporal ou 
a de inhnbilitação perpetua para cmlircgo publico, incor- 
rerá na reincidcnrin, qiiando deiitrn dc tres annos, c30ntn- 
dos do dia da piiblicay20 da sententa, comiiietter o 1ticRmo 
delicto ou outro semell-iante e da mesma cspecie. 

Art. 2 . O  

214. Para os outros delictos de maior gravidade serd 
de seis annos o termo (Ia reincidencin, na f6rma que fica 
declarado. 

Art. 3.O 

2 15. A reincidencia da primeira vez serb castigada com 
o dobro da pena imposta pela lei ao delicto, se for pecu- 
niaria ou de arresto, prisão, reclusão, degredo temporario 
ou trabalhos forçados: a reincidencia da segunda vez serA 
castigada com o triplo da pena na fárma declarada. Qual- 
quer das penas temporarias não ter50 termo de duraçEo 
certo para o caso de reincidencia, seili embargo do esta- 
belecido nos artigos respectivos. 

Art. 4 . O  

216. Pelo que toca aos delictos de pena differente ou 



mais grave, se observará em uma contra-reincidencia a 
escala seguinte 

ESCALA 

Pena imliosla pela lei 
ao delieto 

1.. Trabalhos perpe- 
tuos. 

3: Desterro perpe- 
tuo do reino. 

4.a Degredo perpe- 
tuo. 

5 .a  Inhabilidade tem- 
poral ( tecnpa- 
ria?) 

6." Privação de em- 
prego. 

7.a Suspens%o de em- 
prego. 

8: Reprehensâo ju- 
dicial. 

9: A sujeiçiio 4 vi- 
gilaucia especial. 

Primeira reincidencia 

Os mesmos, aggra- 
vados. 

Trabalhos perpetnos. 

Deportaçâo. 

Degredo q u a l ,  com 
1 anno primeiro 
de  reclusão. 

Inhabilitação perpe- 
t u a  

A mesma, tendo ob- 
tido outro, com in- 
habilidade geral 
por 6 annos. 

Privaçâo do mesmo. 

A mesma, com 1 mez 
de arresto. 

A mesma, com 3 me- 
zes de arresto. 

Segunda reincidencia 

Os mesmos, nggrava- 
dos. 

Trabalhos perpetuos. 

O mesmo, com 2 an- 
nos de reclusiío. 

A mesma no caso de 
rehabilitagão, com 
2 annos de reclu- 
são. 

A mesma, com in- 
habilidade perpe- 
tua. 

Privação com inha- 
bilidade perpetua 
geral. 

A mesma com 3 me- 
zes de arresto. 

A mesma com 1 anuo 
I de arresto. 



Art. 5 . O  

217. O que, tendo sido condemnado por algum delicto, 
commetter outro de differente natureza, dentro dos espaços 
respectivainerite declarados nos artigos 1 ." e 2.O d'este ca- 
pitulo, terá por isso contra si uma circumstancia aggra- 
vante do segundo delicto. 

Art. 6 . O  

218. O que, estando a soffrer uma condemnação por 
algum delicto, commetter outro, ainda que differente, serti. 
castigado com o maximo da pena iiiiriosta ao segundo 
delicto, e se pelas outras circumstancias jS mereceram o 
maximo, augmentar-se-ha por esta a pena coin a quarta 
parte do mesmo maximo. 

CAPITULO X 

Art. 1 . O  

219. Toda a pessoa que soffrer algum procedimento 
criminal, o qual depois seja competentemente julgado le- 
gal (iilegal?) ou injusto, ter& uma indemnisação civel e 
correspondente ao gráu de seu padccimento, e aos damnos 
e prejuizos causados em sua reputação e patrimonio, na 
f6rma dos artigos seguintes. 

Art. 2 . O  

220. Se o procedimento criminal tiver sido provocado 
por queixa ou accusação particular directamente contra a 
pessoa, a mesma sentença que a julgar innocente ou a ab- 
solver, ou julgar injusto o dicto procedimento, pondo termo 



B causa criminal, condemnartí o accusador ou qneixoeo na 
indemnisa@o do rko; mas se o juiz por malicia ou igno- 
rancia concorrer para a injustip do procedimento, soffrertí 
este em commum com o queixoso ou accusador a con- 
demnação da dicta indemnisação. 

221. Se o procedimento criminal tiver sido ex. o&w e 
causado por dolo ou ignorancia dos juizes, fargo estes a 
indemnisação nos termos do artigo antecedente; por6m se 
os juizes tiverem procedido segundo as leis, ainda que 
depois resulte a innocencia do accusado, s6 terá logar a 
indemnisaçgo por absoluta innocencia julgada a sentença 
final, e nzo por absolviçgo, por falta ou insufficiencia de 
provas: então a indemnisação soffrerá (se fará?) pelo go- 
verno j B  pecuniariamente no caso de indigencia do injus- 
tamente já com alguma honra ou mercê, ou 
ainda publican(lo a innocencia d'aquelle nos papeis e re- 
gistos publicos do governo e camara ( c m ~ c a ? )  respectiva, 
segundo as circumstançias da accusaçgo, da condição do 
offendido, c do damno e prejuizo causado na sua pessoa 
e bens. 

Art. 4 . O  

222. A indemniaaçzo se far4 sempre que não haja al- 
guma impossibilidade da (na?) mesma sentença, que declare 
a innocencia do rko, ou a illegalidade ou injustiça do proce- 
diniento criminal que elle soffreu: se isto porem nto poder 
verificar-se, se fará a indemnisação pelo methodo prescripto 
no codigo do processo criminal. 



CAPITULO XI 

DOS DELICTOS E DELINQUENTES NÃO COMPREHRNDIL>OS 
NO PREBENl'B CODIGO 

Art. 1." 

223. Os dclictos não coinprchendidos neste codigo, quc 
se commetterem contra regulamentos e ordenanças parti- 
culares, legitimamente estab~lecidoa para regular alguns 
objectos de adriiinistraç30 publica, ser50 julgados c casti- 
gados respectivamente, segundo as mesmas ordenansae e 
regulamentos. 

Art. 2." 

224. Oa ecclesiasticos, que commetterem algum delicto 
comprehendido neste codigo e nos eobredictos regulamen- 
tos civis, serão sempre julgados como leigos pelos juizes e 
tribunaes civis: porbm os delictos que em raz3o do seu 
estado commetterem contra a disciplina eccleeiastica sao 
reservados á jurisdicçgo dos prelados respectivc,~, para 
que conheçam d'elles e procedam conforme a8 leis e os 
canones. 

Art. 3." 

225. Tambem fica reservado tí jurisdicçiio militar o co- 
nhecimento e castigo dos delictos que oe militares com- 
metterem contra a Rua respectiva discipliria, e o d.oe mais 
delictos que a ordenança ou regiilamento militar declarar 
militares para este effeito. 

Art. 4 . O  

226. O desertor do exercito ou armada que, além da 
deserqão, liouver commettido algum dos delictos comniiins, 
veri julgado pela jurisdicçiio ordinaria ou niiliter que pri. 



meiro o apprehender sobre o delicto respectivo ao conhe- 
cimento de cada uina; a saber: pela ordinaria em quanto 
ao delicta coinmum, e pcla militar em quanto A deserç2lo. 

Se n%o for capital a pena imposta aos desertores pela 
jiirisdicçso ordinaria ou militar, que primeiro O julgou, 
dever4 esta remettel-o depois coin certidão da sentença ao 
juiz competente da outra jurisdicçlo para conhecer e cas- 
tizar o outro delicto. PorBin, entretanto, poderao ambas as 
jiirisdicyões instruir ao mesmo tempo os respectivos pro- 
cessos, ainda que Nem einbarsparem uma d oiiti.a; para 
cu.jo fim estarti d disposição das duas auctoridadcs o tra- 
ctado como reo. 

Art. 5.' 

227. As regras prescriptas no artigo antecedente #e o b  
~ervarAo coin qu:ilqrier outra pessoa que por delictoq diffe- 
rentes deva ser julgada pelas juiisdicçGee ordiriaiia e mi- 
litar, ou por alguma d'cstas e pela ecclesiastica. 

Faremos aqui as seguintes advertencias: 
I ." 0 exemplar do sr. Perrira Forjaz no tocante aos 

crrrto P ?7oce prim~iros  urtigas em nada differe do do 
sr. Viscondr ile Tar~ i ro .  e Ilie é por isso applicavel o que 
(luarito a este? pscrevemos em a nota (a) de pag. 150 
do anterior volume. 

Ainda assim cumpre notar : 1 .O que no frontispicio escre- 
veu o copista dirigidos unicanlrmte, em logar de redigidos 
unicament~, como esta no caderno do sr. Visconde; 9." que 
os artigos 17 e 41 n5o têm as notas marginaes que se 
encontram no manuscripio do mesmo sr. Visconde, e são 
d;i propria lelra cio copistn, das qiiars demos conta em as 
notas de paga. t 54 e 460 rlo referido volume. 

2." A I~ t ra  1;into do cad~rno, que contém os cento e 
riote ai ligo.;. corrin ;{ do c;tclcriio que comiirehende os im- 
msdlatos cento e dezoito, e doc.çoobecida, como o 6 a do 



manuscripto do sr. Visconde, mas em todo o caso é de 
copista ou amanuense a quem o traballio foi commettido, 
alias não muito versado em orthographia. 

Mas a letra do cap. 4 i (artt. 223 a "27) B diversa, e 
pela calligraphia parece pertencer a algum dos redactores, 
sem que nos atrevamos a asseveral-o. 

E da mesma letra, ao nosso parecer, do cap. 11, se 
segue a este um indice, contendo as rubricas dos capp. 6 
a 10 inclusive, e por isso com exclusáo da do referido 
cap. 11. 

Explicamos o facto por haver sido escripto primeiramente 
o indice do que o capitulo, o qual depois se introduxiu 
entre o cap. 20 e esse intlice, o que ate dediizimos de se 
não achar numerada a pagina em que o cap. I i esta escri- 
pto, ao passo que o são todas as mais. Por scr completa- 
mente dispensavel não o rcproiluzimoa neste logar. 

3." Os parentheses intercalados no texto dos artigos são 
nossos, e e facil de ver que t6am em vista reproduzir a ver- 
dadeira licção, sem occultar ao leitor a do original, que 
suppomos viciosa, graças ao descuido e mesmo ignorancia 
do copista. 

Approveitamos a occasião para declarar que o cavalheiro 
a quem nos referimos a pag. 449 do vdume anter ,Ir  era 
o sr. dr. Adrião Pereira Forjaz de Srimpdio, > iiidcisa 
recordação. S. ex." havia-nos promeftido prestar algiins es- 
clarecimentos sobre o assumpto, e cremos que teria satis- 
feito, se a vida se lhe houvcra prolongado, pois falleceu 
a 11 de setembro de 1874. 

Por agora ri50 nutrinios esperanças de alcançar o segui- 
mento do 1)rojccto de Codigo Criminal. 



AS PHOPlNAS 1)E UM DOUTOHAMENTO 

Agora, que governa o decreto de 45 de jrinho de 1870, 
art. 4." (Diario do Governo, n." 133), que declarou !Ira- 
tu ih  a concessão do grau de doutor, è de crer que em 
breve desappareça a lembrança de quanto custava a ser 
encapellado. 

Pois, para que a posteridade o não ignore, ahi reprodu- 
zimos o rol de despezas de um doutoramento dos fins do 
seculo passado, que de certo 6 egual aos dos do seculo 
presente, salvas as alterações determinadas pelo maior ou 
menor numero de doutores e dos outros individuos, con- 
correntes 6s propinas. 

Não se pense, porem, que hoje a cousa fica inteiramente 
de graça; por quanto o aspirante ao grau continua a pagar 
as custas do exame priuado, ou acto de Zicenceado, como 
agora est% chrismatlo, das ~heses ou coaclusdes magnas, e 
ainda algomas despezas miudas por occasiáo tia conferencia 
do proprio grau de doutor. 

Se um dos motivos determinantes do decreto dictatorial 
foi facilitar a concorrencia (10s candidatos distinctos, mas 
desherdados de fortuna, aos logares do magisterio da in- 
strucção superior, applaiidimos; e se o outro foi dar golpe 
profundo no antigo systema das pitançcis e ganancias, que 
se não prestam !i fiscalisaçáo do publico, mas tornam sor- 
dido o funccionario. para ao fim o substituir pelo systema 
geral da paga certa e unica, ainda mais applaudimos. 

Impropria todavia para a reforma e a epocha em que se 
supprimem as propinas, mas se restabelecem as taçasl 



O tempo força-nos a prescindir da glossa sobre as diffe- 
rentes verbas do rol; ainda assim diremos que as celebres 
luvas de Quebra- Costas, talvez justificadas, quando o pres- 
tito do doutoram~nto se formava em Sancta Cruz, e ri'ahi 
seguia para a Universidade, passarido ao fundo da ru:i de 
Quebra Costnc, onde o doiitoranrlo ca\ltlganclo I orno os 
demais da comitiba solire bons girietes (e taltez rnasras nre- 
mulas!), recebia as taes iiivas clue Itie ri80 f i ~  n\  irn r ida  
baratas, mormente atienilendo ao valor do di iheiro ric3.;se 

\\aram a -*r tcr -  tempo, sim, talvez juslificadas então. pa-: 
dadeira extorsão, desde que o doutorando deiioii 1 1 1 ~  partir 
do bairro baixo e de  ser cavalgaote. 

De.qpma que fez o Rl.mo 8 . r  D.r Joze C~trlos IIcci,t.etu ( ( c )  
com as Propinas do seu Gráo de D.r que tomou no dia 6 
de Oulubco de 1799 (b) 

Aos I1l.mOS Snr.""'ice-Reytor, Caiicellario e 
l'residente ............................ 

.................. 18 Theologos Seculares.. 
47 Theologos Regulares.. ................. 
45 Canonista~ ........................... 
22 Legistas ............................ 
15 Medicos, dos quaes doi6 forao Oradores.. .. 
5 3Iathemnticos.. ....................... 

13 Filosofos ............................. 

(a) Depois lente, e ecguidameiitc empregado no eerviço (1s wuda 
do exercito, dcscle R. guerra pcninsuliir ;i tk á. restilur:iybo dr Tis- 
boa, em 24 de jiilho de 1833, veio a fallecer cin Coimbrx nos ultimas 
mezcbs de 18.36. 

(11) Fazemos n o ~ a  R ortliographia do digno c illu8trxdo bcdel, 
que ali& teve a rara modcstia de ee n5o dar 8 conhecer. 



T~.a~isporte ........... 2764800 
Ao Secretario e M.@ das Ceremonias ....i.... 34400 
Aos 7 Bedeis ............................ 84500 
Ao Tbezour." da Fazenda, e Escrivão da mesma 14100 
AO Lente da Muzica ...................... 8800 
Ao Meirinho, e Guarda M6r ................ 1&00 
Aos dois Porteiroa da Junta e da Secretnria ... 8600 
Aos dois Guardas Menores ................. 8600 
Missa e Capellaens ........................ d840 
Confraria de X . Snr.". .................... 24000 
Fabrica da Capella ....................... 24000 
Luvas de Quebra.Costas ................... 24(!00 
Arca da  uni^.^ .......................... 64000 
Arca da Faculdade ...................... 44000 
Armaçgo da' Sala ......................... 4900 

Mossos Fidalgos de Santa Cruz ............. 4600 
Ao Rel~~joeiro.  cadeira^. e Ramos ........... 1N40 
Ao Er;criv%o das Exeauçoens ................ 8200 
Muzica ................................. 78200 

....................... Ao Mosso da Borla 26c.100 
Aos homens da Vara ...................... 8400 
Officiaes Previlegiados com Propina de tostão (a) 34300 

Soma toda a Despcza Salvo Erro ........... 3266480 
Recebi p." a dita Despeza .................. 3934600 

Resto a final ............................. 674120 

(a)  Como ee v&. havia papança gera2 deede a enportula gratula 
até ao magro tostdo! 

Perguntar4 talvez. o leitor ciirioso. qiial a justiça com que se 
gratificavam gentes. que nenhurn eerviço prestavam. no espoliado 
doutor . 

Pela nossa parte encolhcinos os hombros. e por isso v4 o in- 
dwcreto bater a outra porta. em que poesa encontrar mqior caridade 
em o instruir . 



A ESTRADA DO ALVA 
(EIITRE COIIBRA E A FOZ DO 010 C I I I A ,  RA PfBTELLA DE VILLA-FRANCA) 

Pedida, e resolvida a construqão da estrada do Alva 
(assim era vulgarmente chamada aquella que, havendo 
de sahir de Coimbra, atravessados ou costeados os rios 
Mondego, Ceira e Alva, tinha de encontrar-se em Celorico 
com a outra estrada, que para alli partia da Mealhada pela 
serra do Bussaco, e prolongar-se depois para a cidade da 
Guarda e outras povoações), surgiu logo uma desarrazoada 
pretensão, qual a de fazer sahir a mesma estrada do largo 
da Portagem, pela ponte de Sancta Clara, Valle do Inferno, 
Copeira e Quinta de S. Jorge, para atravessar o rio Ceira 
juncto A sua foz no Mondego, numa palavra, preferir, entre 
Coimbra e a mesma foz, o traçado da margem esquerda ao 
da direita do rio Mondego! 

Semelhante pretensão, claramente absurda, desagradava 
a toda a gente, mas tinha por si a burocracia coimbrã e 
olassaponense, e isso foi parte para que estivesse a ponto de 
ir por deante, por quanto, se um mioistro das obras publi- 
cas, o sr. Carlos Bento da Silva, chegou a dar visos de 
a repellir, dois outros a patrocinavam, um, que pareceu 
depois mudar de opinião, mas o outro tão perseveranle 
nella, que chegou a cortar a questão por meio de um acto 
seu oficial. 



Por occasião da publicaçáo d'este acto (portal IJ de 9 de 
novembro de 485!l), cinco deputados do districto de Coim- 
bra combinaram entre si empregar todos os esforcos para 
a fazer annullar; mas, d'eritre elles, dois, logo ministeriaes 
ferrenhos, em breve desistiram do iíitenio, que poderia 
apparentar laivos de opposição, e um terceim descoroçoou a 
meio caminho, ficando a final na estacada sómente dois, o 
do circulo de Oliveira do Hospital, tlr. F'edro Augusto hlon- 
teiro Castello Branco, e o do circulo de Sancta Cruz de 
Coimbra. 

Requisitaram estes então todos os documentos, sobre os 
quaes o conselho das obras publicas e o ministro tinham, 
aqi:elle dado parecer e este resolvido; e uma vez presta- 
dos. náo sem alguma mil vontade, fizeram sobre elles o seu 
estudo, e resolveram refutal-os, o que n b  era empreza 
muito difficil para quem, ainda que não fosse engenheiro, 
coiihecesse o terreno, e podesse por isso pdr em relevo as 
militas inexactidões, em que elles laboravam. 

D'estc, trabalho foi encarregado, como era natural, o 
deputado representante de um das dois circalos da cidade. 

O leitor vai ver a defeza do traçado da margem direita 
do Mondqo, como então foi escripta, com sua contrarie- 
dade, mplica e treplica, no jornal A Opinião, n.""002, 
1003, 1004, 4005, 1009, iO i0 ,  1011, 1022, t027, 
4028, lm9, 1030  e t035. 

Mas balas de papel não amedrontam ministros ú altura 
da gravidade das circumstanciau, como esta em uso di- 
zer-se desde 1884 a esta parte. l'elo qrie a buromia 
triumpbava, e a portaria não foi derogada. 

O deputado pelo bairro baixo de Coimbra, eleito e o  1.' 
de janeiro de 1860, pelo voto livre dos seus honrados con- 
cidadãos, contra as prepotencias e trapaças dos ministe- 
riaes, recusou, dissolvida a camara em i864 pelo ministe- 
rio Duque de Loulk-Avila, que havia succedido il anterior 
situação, a candidatura agora ministerial, que lhe offere- 
 iam e deixou a politica activa. 



O illustre r e p n m t s n t e  cb Oliveira do Hospital, te- 
coaduzido na nova eleição, Bcava pois &, e, com qaante 
ministerial agora, não se acliava m forças para conta. 
guir que o novo governo rompesse com a óurocracia, qire 
devia ser-lhe instrumento, mas era dominadora. 

Tudo pois parecia estar perdido para a boa causa. 
Felizmente porem a mudança da situação tinha trazido 

successivamente a Coimbra dois governadores civis, o Sr. An- 
tonio Vaz da Fonseca e Mellu (1861 j, e o sr. Caetano de 
Seixas Vasconcellos e Alvim (1862). 

Um e outro instaram com o antigo deputado pelo cir- 
culo de Sancta Cruz para acceitar a presidencia da futura 
camara municipal. Prestou-se este ao sacrificio. Procedeu-se 
a uma primeira eleição (48Gi), em que a lista da auctori- 
tlade foi em parte supplantada, corisequencia prevista da 
frouxidão administrativa, em face da energia politico-carna- 
raria dos que achavam na reeleição me! a saborear. E 
com quanto houvesse a certeza de que a presidencia seria 
ainda assim conferida ao candidato da auctoridade adminis- 
trativa, preferiu-se annullar o acto em conselho de districto 
a aprazimento de ministeriaes e ate dos opposicionistaa, 
que ahi davam as cartas. 

Procedeu-se a segnnda eleição (3 1 de agosto de 1862), 
e a auctoridade ficou completamente derrotada. Foi por esta 
occasião que n6s, que alihs não tinhamos tomado parte nella, 
oustmos dirigir ao sr. governador civil uma carta (a) com 

(a) C O E R ~ P ~ ~ E N C I A .  -Sr. Redactor. - Recsbo favor, se r. tiver 
a bondade de dar logar no seu jornal ao agmdecimeuto que ee 
segue.-De v., etc.-Antonio Luk de S w a  Hmriquer Secoo. 

Quinta em Antueede, 3 de setembro de 1862. 

Honrado pela grande maioria doe cidadãos do circulo eleitord 
n.IB 71, e por boa parte doa do circulo eleitoral n.O 72 (que ambos 
compòem o concclho de Ooimbra) com or seua votos na eleição da 
cainxra municipal d'esta cidade, cumpro um grato dever, agrade- 
cendo-lhm, por este modo, aa proviis de confianp, que continuam a 
depositar ein mim. 

Tendo cessado de aooperar para essa elei*, com a awebridadq 



a theoria dos dois circulos da legalidade e da v~roi~í~lidada, 
que muito deram que entender aos adversarios, pois de- 
mais sabiam elles onde lhes doia, e não desejavam que se 
lhes tocasse na parte dorida. 

Annullada por sua vez, procedeu-se ainda a terceira 
eleição, agora parcial (7 de dezembro de i862), t) então 
a victoria da auctoridade foi plena. 

Interposto recurso contra a validade d'ella, e tltb-,rlten- 
dido pelo conselho de districto, a camara eleita tomoii posse 
no dia 4 de fevereiro de 4863. 

seus e meus amigos, no dia 11 de 'unho, e declamdo poucos dias 
depois a todos, a miuba firme reaiuçfo de nfo tomar uisia parte 
na inesma eleiçiio, qiiasi constrangido annui, muito ~osteriorineiite, 
s qiie o meu pobre nome entrasse com os muitos respeit:iveis de 
uma das listas, que disput:tvani o poder municipal. 

ltepugnava-me ser vencido em lucta, na qual não combatia; mas 
para não ser taxado de cgoismo, ou melhor de indifferença pela 
causa publica, quiz a sorte, que me deixasse vencer logo numa pri- 
meira lucta coui a auctoridade e amigos d'ella, e meus. 

Todas estas circuinstancias mais augmentam a minha obrigaçiio 
de agradecimento, por quanto manifestam como todos esses espera- 
vam de mim quc correspondesse aos seus intuitos de administraçb 
municipal. 

O combate feriu se; os advers:trios da auctoridade triumpharain ! 
E todavia 6 ccrto,.que poucas vezes succede, que os homens boiis 

de um concelho estejam tGo dispostos, como agora o estavam os do 
de Coimbra, a auxiliar o poder na organisxçb do governo rnuni- 
cipal, ha tanto tempo em desotdem, dis o publico, nesta nossa boa 
terra ! 

De como fallo verdade sejam testemunhas os suffragios da cidade, 
que ninguem ousar& taxar de suspeitos. 

Onde a culpa, pois, de que os desejos d'esses taes se uHo realizem? 
- Diga-o a cousciencia de cada um. 
-Pela minha parte afirmo sYmente, que a auctoridade tem p- 

der para remover todas as difficuldades, que impedem que o auxllio 
dos homens de bem lhe seja proficuo; e que lhe compete o querer, 
porque nisso est8 a satisfação do dever seu. 

Felizmente que não tem ella de sahir para isso da orbita legal; 
mas que tivesse, n8o ha grande perigo em saltar fóra do circulo da 
lei, urna vez que se caia sempre dentro do circulo da moral. 

Cumpre porem não transpor os termos do ciimprimeiito, que só- 
mente me propuz.-Antonio Luiz de Soousa Henripueu Secco. (Tri- 
puno Popular, n.O 689, de 4 de dezembro de 1862.) 



Era para todos claro que a questão da directriz ia ap- 
parecer de novo (a), e tão brevemente, que jB no dia I 1  
do mesmo mez a camara ia vistoriar o terreno, na com- 
panhia das auctoridades, de muitos cidadãos, e designada- 
mente dos representantes dos quatro jornaes, então existen- 
tes em Coimbra (o Conimbricense, o Commercio de Coim- 
bra, o Tribuno Popular e a Liberdade, que todos se hou- 
veram briosamente, afastadas para longe as divergencias 
politicas), convidados para o acto, como o foram egual- 
mente o engenheiro do districto que se desculpou, e o in- 
spector, o Sr. Fraucisco Jlaria de Sousa Brandão, que se 
dignou aunuir e nos prestou a valiosa çooperaçilo, com- 
pativel com as reservas exigidas p ~ l a  sua situação oficial. 

Ahi vão tres episodios, que darão a medida do quanto 
se tomava a peito esta questão de justiça, e de interesse 
immediatp para Coimbra. 

I .O Nos ultimos dias de janeiro de 1863, ao atravessar 
já de noite pelo largo da Portagem, encontrimos casual- 
mente o sr. Sousa Brandão, qiie entrava. Depois dos cum- 
primentos do uso, dissemos-lhe 116s: Aqui agora e novi- 
dade. Respondeu: Vou á Guarda em objeclo de serviço, e 
nu volta sou encarregado de resolver o ponto definitivo para  

(a) Era esta enUlo a puealüo vital para Coimbra, e por isao a 
primeira obrigação do corpo municipal. Ora nós haviamo'-nos com- 
promettido 4 practica de todas as  nossas futuras obrigações pelo 
seguinte : 

Agradecimento.-Reconhecido As provas de confiança, que acabo 
de receber dos meus concidadãos, eleitores das duas assembleias 
-da Assafarge e de Souzellas, agradeço hoje a todos elles a nova 
distincçlo, com que me honram; proinettendo de em tempo com- 
petente, se investido de funcçGes, esforçar-me por me tornar digno 
d'ella, pela prhctica das obrigaç0es legaee e dos deveres moraes, 
que o funccionario publico deve sempre procurar pôr em harmonia 
no desempenho de seu cargo. 

Coimbra, 18 de dezembro de 1862.-Antonio Luia de Souea Hen- 
17puee Secco. (Wbuno Popular, n.O 719, de 17 de deaembro de 1862.) 



e8 aiicerca9 da ponte a construir. Sobre o bhndego, ob- 
servamos n6s. Não, replicou o predicto cavalheiro, sobre 
o Ceira; 6 negocio resolvido sem remedio. Calimo'-rios, mas 
com os nossos boiões ficiimos dizendo: Se cntrnlrroc nds e 
os nossos colZegas n a  ad»tinistração municipc~l. / / r  ( ~r i idu-  
za-se v.  e ~ . ~ )  não pdes Ia uma pedra. Com effeiio, a irri- 
toç8o da cidade era tal contra a insolita prelerrsáo, que 
bastava dar de olho para meeting, ou o quer que fosse, na 
foz do Ceira. 

2.O No dia 32 de janeiro, ao entrarmos para a aula, diri- 
giu-se a n6s o sr. Jose da Costa Gomes, que DOS tiribamos 
a honra de contar entre os nossos ouvintes nesse anno, 
mas era a primeira vez que se dignava fallar-nos, e nas 
diz: Muito bem, esta a eleição municipal approvado pelo 
conselho de districto, v. mce vae entrar na camarn, P se 
renovar agora os seus esforços de outr'ora, parcz a , /~rectriz 
da esrratla do Alva, offereço-lhe a cooperação do jornnl de 
que sou redactor (o Commercio de Coimbrn). Redarguimos: 
Que nada sabiamos do resultado do recurso eleitoral, por- 
qw, com quanto fossem zntirnas as nossas relaçdes pes- 
soaes com o sr. governador civil, nwso antigo collega na 
camnra dos deputados, nào eramos frequentadores d a s  solas 
&.c Lqyos; pus de resto o nosso interlocutor podio e.il/r 

certo de que, uma vez e f f t r a b  na gerencia municipni. o 
assumpto principal a que iamos entregar-nos, esse era o de 
que nas fallava; e qw, quanto ~w, auxilio offerrcitio, o 
accei Ic icms agradecidos, em nome dos publicos inr~resses. 

Agaçada a nossa curiosidade pela consideração de que 
o redactor opposicionista não devia saber melhor o que se 
passava na seuelaria do governo civil do que nós, instru- 
mento o- e dsbiamxsado da auctoridade, ao findar o 
serviço academia concorremos alli, como at8 o haviamos 
promettido ao S. -3 Gomes. Fomos encontrar o digno 
governador civil a assigoar as ordens para a posse im- 
mediata da nova camara! 

3." Constando apx .  - dr. Monteiro Castello Branco em 



Lisboa, que ji tinhamos assento nas cadeiras curiaes, es~re- 
veu-nos uma carta, em que nos convidava a servirmo'-nos 
da posição oficial que occupavamos para fazer um extremo 
esforço a favor da directriz da margem direita que julgava 
perdida, pois procuraria coadjuvar-nos em Lisboa, 

Devia o nosso coiiega (tão amavelmente quam louvavel- 
mente legalista, nos fins do auno de 18821) ficar maravi- 
lhado com a nossa resposta : Agradecemos o convite, ac- 
ceitanaos a cooperação; mas ja aqui pozemos maos 6 obra, 
como ate pdde ler nos jornaes da terra. 

Ora pois veri tambem o leitor em seguida os principaes 
actos da nossa gerencia nessa conformidade, pela reprodu- 
cção que vamos fazer do opusculo, então publicado pela 
camara municipal. 

A ESTRADA DO ALVA (a) 

Llesde que sériamente nos entregassemos aos cuidados 
da viação publica, de necessidade haviam de ser attendidas 
as duas estradas, que, partindo de Coimbra, se dirigissem 
para os seus flancos, e que, em ultima analyse, stto uma 
e a mesma estrada, isto é, a que liga o porto da villa da 
Figueira da Foz com a raia do paiz. 

E de necessidade, repetirnos, assim havia de ser, porque 
depois da estrada geral de Lisboa ao Porto, de Lisboa pelo 
Alemtejo para o Algarve, e do Porto pelo Minho para 
TrBz-os-Montes, ella occupa logo o logar primeiro. 

AlBm de que, para que esta via de communicação de- 
vesse merecer o principal cuidado dos governos do paiz, 

(a) Artigo publicado seguidamente no jornal A Opinitio, em 1860. 
Advertimos que acrescentamos agora esta e as demaie notas ao 

texto para uais eeclarecimento do leitor. 



intercediam mesmo considerações de  moralidade e justiça. 
A Beira foi o que foi desde 1834 atd 1851, priiicipalmente 
porque os seus concelhos sertanejos estavairi fhra das con- 
dições da  facil communicaç%o com a cidade de Coimbra 
e outras terras importantes da provincia. 

Midõc~ 4s portas de Coiiiibra deixaria tle sei. Bli,lGc~ (a). 
E por isso que tem já  sido contemplad:~ nu diati ibiiic;8o 

dos funtios publicas, com applicação 9i viaçao, po-to que 
com verbas inferiores ás que proporcionalmeiite deviam 
competir-lhe. 

Seja como for, os trabalhos est3o j4 ince!ndos na es- 
trada que decorre para o nascente, e mais do que em uin 
ponto; e designadamente nu parte dlc:lla que vae de Coini- 
bra ao rio Alva, desde os principio8 do anno passado. 

Mas nesta mesina parte ha a considerar tres secyões-a 
das margens do rio Mondego, a das margens do rio Ceira, 
e a que d'este rio na ponte de Foz de Aroiict., i i i i  irin 
pouco niais a juzante, caminha at6 B ponte da hliircella, 
no rio Alva. 

A sec~iio em construcçZo B a segunda ou a do meio, 
pois por esta se mandou principiar, com estar fora de totia 
a controversia, ou melhor, ser coinrnuni u todos os planos, 
menos o do cspinhaço da serra do Carvalho, que a nosso 
ver com razho se não approveitou. 

A secç20 terceira pende, cremos n68, de decidir-se o 
ponto onde ella deve abandonar a margem do Ceira, e 
ainda que nos não proponliamos dar agora opinião sobre 
o arbitrio a seguir, n l~o  estarnos longe de prethrir o ponto 
que melhor se accommodar com a estrada que da Murcella 
vem já á Foz de Arouce, e d'uqiii desce para o sul do 
paiz. 

A secção primeira pordm 6 a que agora particularmente 
nos occupará. 

Podendo nesta seguir-se ou a margem direita do rio 
Mondego, atravessando este, no ponto em que o Ceira 

(a) Sobre o outr'ora desgraçado estado da seguranga publica da 
Beira póde ler-se o uosso ufiio-relatorio no anterior voliirnc d'eetae 
Memorias, pag. 183 e aeguintea. 



nelle desagua, para continuar pela margem tambem di- 
reita do mesmo Ceira, ou a iiiargem esquerda do Mon- 
dego, passando para ella pela ponte de Sancta Clara, e 
depois para a margem direita do Ceira, .por uma ponte, 
aue deveria fazer-se iuncto íí sua foz. foi este ultimo ar- 
iitrio adoptado peloddirector das obras do districto de 
Coimbra. 

Desde que se soube qne assim se projectava, o publico 
foi descontente, e tanta era a razão que lhe assistia, que 
 elos fins de 1855. indo 4s ~rovincias o Sr. Carlos Bento 
da Silva, ent?lo ministro dRs obras publicas, iidvertido 
d'ella, deu-se ao trabalho dc percorrer as duas iiiargens, 
e reconheceu pelos seus ulhos a inconveniencia da estrada 
pela margem esquerda. 

Por isso, qiiaqdo recolhido a Lisboa, deputo11 o enge- 
nheiro, o ar. Joào Luiz Lopes, para ir estudar na  locali- 
dade este e outros objectos de questgo, sendo-lhe dadas 
as instrucçaes respectivas, por escripto, e sobrestando-se 
entretanto nas obras adtinentes a esta secção, de que fal- 
larnos. 

O resultado dos estudos do engenheiro referido foram 
quaes ser80 sempre, quando s6 pretendermos ser justos 
nos nossos juizos, apesar de que se lhe dificultou a mie. 
030, não se lhe prestando, quando em Coimbra, todos oe 
esclarecimentos que pretendeu. 

Porbm, longe de se fazer obra pelo relatorio do re- 
ferido engenheiro, deu-se d'elle conhecimento ao director 
do districto, que prociirou refutal-o, do modo qiie pdde, 
para insistir no plano que primeiramente dera. 

No emtanto o sr. Carlos Bento havia sahido do governo, 
e assim parecia qiie a directriz que o publico deseja, e 86 
6 racional, ficava sem defensor nas regiaes superiores da 
administraçto, onde a opinião de algum ou alguns in- 
fluentes visivelmente a contrariava. 

Mas para justificar de certo modo, ante o publico, esta 
opinião, ou melhor vontade decidida, mandou-se a Coim- 
bra outro engenheiro, como para decidir entre os dois, 
director das obras e o engeriheiro Lopes, ou melhor para 
86 dar razão ao primeiro, se attendermos ao seu relatorio. 

Esse engenheiro foi o sr. João Chrysostomo de Abren 



e Sousa, de muita reputaçrio, segundo nos afirmam, entre 
os da  sua classe; e o resultado dos seus trabalhos conclue 
pela opinião de que a estrada da Beira, ao sahir de Coim- 
bra, deve seguir pela margem esquerda do Montlego, e 
atravessar o Alva depois, não na ponte da llarcella, mas 
na do Sarzedo. Deixemos este ultimo ponto para outra oc- 
casião; diremos todavia drsde já que o êr. JoZo ('hrysoa- 
tomo sustenta exactamente o que ninguem quer, exce- 
ptuando algum interessado, ou com vistas secuntfarias. 

Para os interesses publicas, porém, meltior fôra que a 
reputaçno do Sr. João Chysostomo não fosse tanta; por- 
que talvez ent&o se n3o atrevessem a lavrar a dcc.ariteda 
portaria de 9 de novembro, em que 6 preferida a directriz 
da margem esquerda, sb pelo voto do mesmo senhor! aliás 
contrariado pelo do sr. Lopes, que n8o é menos compe- 
tente!-contra a convicção do anterior Sr. ininictro das 
obras publicas, formada sobre o terreno! contra os votos 
expressados pelos povos, pelas municipalidades de uns 
poucos de  concelhos, e por seus representantes em cortes, 
antes e depois da  referida decisgo ministerial! Mais, 
quando ninguem representou, ate este dia, pela directriz 
do director do districto, perfilhada pelo actual Sr. ministro 
das obras publicas! e quando, riao obstante as asgignatu- 
ras, houve, segundo se nos diz, no conselho da. obras 
publicas, pelo menos, tres votos que discreparatu ( / a  opi- 
nião a que subscreveram! 

Mas i r  razão jámais cedeu o passo ti reputayiirl, ou S 
prevençilo dos individuos; e por isso, a despeito d'ellas, 
podemos ainda hoje fazer ver ao paiz de que lado ella 
está. 

Assevera o conselho illuetrado das obras publicas, no 
seu relatorio de I9  de outubro ultimo, que fôra mister, 
para bem decidir, que lhe fosse preseutc o projecto com- 
pleto da secção da  estrada até o Ceira, mas que, indepen- 
dentemente d'isso, o relatorio da inspecção offerecia eatu- 
dos, tanto em relaçto ao custo da obra, como das condi- 
çzes teclinicas, para se poder optar pela estrada da mar- 
gem opposta. 

Fique-se pois sabendo, desde ji, que a reso1uc;jio do 
conselho, que serviu de base á portaria de 9 de noveni- 



bm, foi tomada sem que o conselho tivesse deante de si 
um projecto completo da secção, devendo-o ter de ambos 
os traçados1 

E quanto aos estudos, por que ee regulou para dar voto 
pela margem esquerda, B bom saber-se tambem que &o, 
e não podem deixar de ser, os mesmos do director db 
districto que o novo inspector appropriou (a), pois que no 
breve espap, que se deteve em Coimbra, era-lho m m o  
impossivel fazer outros novos. Mas o publico v:ie ji4 ver 
qual a sufficiencia, ou prestancia dos estudos, sobre que o 
conselho meditoii, e que fez seus. 

Por taes estudos, a distancia a percorrer na margem 
direita atP, Q quinta do Cachapuz 6 de 6:473 nietros (b). 

Cumpre jií notar que nos parece ieso um pouco exagge- 
rado, porque na decomposição d'este total não foram ca- 
pazes de o absorver, pois o tizeram pela f6rma segaiate: 

Dietancia at6 & avenida da ponte sobre o Mondego 
(metros). ................................ 5:645 

Avenida. .................................. 225 
Ponte..  ................................... 176 
Avenida do Sul . .  ........................... 400 

7 

O que dQ (metros). .......................... 61445 

ou para menos do que o referito total- 28 metros. 
O que dizemos sobe de pouto, quando n'outra parte w 

vê computada a ponte em 150 metros de vão, e 250 de 

(a) Se nos não enganamos o Sr. João Chryeostomo confessou isto 
uiesmo por occasiilo de se trrctar do assumpto na camara dos de- 
putados em março de 1863. 

(6) Feita a estrada, achou-se que pede  de Coimbra :i ponte 
Portella apenas 5 kilometros incompletos! Conclua-se, pois, d'ahi 
qual a seriedade doa dados em que assentou a famosa portaria de 9 
de novembro! 



avenidas, isto 8, menos 15 de vSto, e menos 150 de ave- 
nidas do que acima. 

A1Bm d'isso não apparece por onde a mediçzo 6 feita; 
s e  o A costeando as insuas marginaes, a distancia poder& 
ser essa, mas a ninguem lembraria levar por ahi a es- 
trada, e se o 8 tomando por base o leito da actual, custa 
a crer que seja tIo longa. 

Seja como for, o que A jh evidente B o proposito de diffi- 
cultar a obra pela margem direita, dando-lhe em globo 
dimensões, que especialiaando se lhe nBo encontram. 

A distancia do traçado pela margem esquerda com- 
putaram-a os referidos estudos d'eete modo: 

De Coimbra at8 Valle do Inferno (metros). ...... 2:000 
Desde Valle do Inferno, seguindo pela Copeira, 

uinta de S. Jorge e outros pontos at8 14 Foz do 
beira.. .................................. 5342 - 

.................... Que d i  o total de (metroa) 7:342 

Isto B sómente 869 metros a mais em relaçzo ao tra- 
çado da margem direita. 

Mas perguntamos - entra neste calculo a ponte sobre 
o Ceira? 

Pdde e118 em boa f8 calciilar-se em 30 metros? 
Isso sd tem n parte que assenta sobre a vea fliiida; mas 

os Iadoe que pousam eobre terreno tão baixo ou quesi tão 
baixo como 8 ahi o areal do Mondego, que s8o tambem 
vAo e que carecem de arcoa para dar escoante & grande 
massa de aguss no inverno, quanta extensão têem? 

N2io somos engenheiros para a medir, nias A vista nua 
ousamos afirmar que a extensão d'csta ponte sobre o 
Ceira, que B calcrilada em 30 metros, O egual a ametade 
da ponte sobre o rio Mondego, que 6 calculada variada- 
mente em 150 e 175 nietros, ou quaai egual. 

E as avenidas? D'ellas não cuidam os eetudos! 
E a altrira? A do Mondrgo B calculada em 10 metros, 

mas sobre a do Ceira .completo silencio! 
E melhor foi que assim procedessem, porque ainda a 

ntio podem fixar com consciencia. 



Se entodam a ponte na avenida do Poente, para evitar 
a rocha que ahi fica, ainda a altura não será muito extra- 
ordinaria; mas se a projectam na linha recta, a altura ser& 
descommunal então. 

Não haver4 pois motivo para asseverar que se occulta- 
ram as difficuldades da conetrucção pela margem esquerda 
para forçar por ahi a estrada em todo o csaso? 

De resto, basta projectar a vista do alto de Sancta Clara 
sobre os dois traçados, para que qualquer se convença de 
que é impossivel haver entre um e outro sómente a dii'fe- 
rença de menos de um kilometro! Um d'ellee 6 a coida 
do circulo, outro descreve um circulo exterior! 

Todavia, mesmo adoptando as bases contrarias, que já 
se vê ano deficientes, a conclusão Q pela margem dirc ita 
muito diversamente da que se tirou, por causa do espectro 
da ponte do Mondego, que logo reduziremos he suas ver- 
dadeiras proporçaes. 

Condiçaes de arte 

O sabio conselho das obras publicas, tocando no ponto 
das obras de arte, 6 de uma singeleza e concisão admi- 
raveis; e não podia deixar de proceder assim, porque cu- 
rava por informação alheia, e essa informac;%o Q egiial- 
mente concisa e singela. 

Satisfaz-se com dizer que as condiçaes de arte 8x0 com 
pouca differença as mesmas em ambos os traçados; mas 
para onde pende o favor ou o contra d'essa pouca diffe- 
rença, não declarou e fez bem, porque prejudicariti s opi- 
nião que queria seguir. 

Ora pois saiba o publico que a differença n8o é pouca 
ou pequena, mas muita e grande, e que toda 6 a favor do 
traçado da direita contra o da margem esquerda. Vamoe 
& demonstração. 

O traqado da direita póde ter tres variantes: 
Pelo Jardim ou S. JoeB dos Mariannos para a Arregaça, 

Marrocos (a) e Portella. 

(a) Poeteriorrnente, quando a queatão ficou resolvida pela mar-. 



Pelo Arco da  Alegria para os memos pontos. 
Pela Portagem, Insua do sr. João Gomes Vianna, ainda 

para os mesmo8 pontos. 
Nestas duas ultimas variantes, o tragado pbde ainda ca- 

minhar ou sobre o leito da  actual estrada, salvo as neces- 
sarias correcções, para obviar a curvas e dwlives, ou ser 
aberto sobre a s  insuas que bordam o rio IvIondego, juncto 
da  raiz dos montes que  as confinam. Mas este arlitrio, 
que não eabemos se foi adoptado para a medipão das taes 
6:473 metros, como As vezes se nos sntolha, quanclo ou- 
vimos fallar de immensas expropriações nesta margem d o  
rio, seria por fórma absurdo, que bó poderia competir com 
o t r a p d o  d a  margem esquerda, e não poderia razoavel- 
mente ser períilhado por aquelles, que fogem do rocio de 

' 

Sancta Clara como o diabo da cruz, ainda que para pre- 
cipitar-se no Valle do Inferno. 

Não conteinplaremos, por isso, rias nossas reflcxges hypo- 
these, que vemos tão fóra de  todo o senso. 

Vamos pois ás tres v a r b n t a .  

Primeira variante 

A 1.' (do Jardim) evita logo os inconvenientes das duas  
outras, inconvenientes que fizeram propender o conselho 
para a esquerda do rio, isto 8, evita a s  difficuldades de  
construcção e expropriação, que, nellas não digo se notam, 
mas exaggeram, e logo vereiuos ate que ponto. 

E al6m d'isuo muito mais curta na extensão, de  facil 

gem direita, a estrada foi dirigida da Arregaga pelo alto de S. Jogo 
de Guterres, posta de partt- a linlia de Mnrrocoe. 

Como jA nào dirigia~rios o governo rnu~iicipal, estavamos na imr 
possibilidade de representar, coni esperanças de bom exito. 

Ainda hoje porbni sllrnos de opiiiiào que a liuha de Marrocos era 
prefrrivel, porque: 1 lios p:trece uiais curta; 2." evitaria os de- 
clibes relntivameiite J I I / , ~ I  ~ o r r s  d : ~  l.tdeira de S. João dr Guti~rres; 
3.0 seria inais econcinic,i, p ~ i ~ l u e  ( aniiutiava sobre o leito da .iiitiga 
estiada velha, que ainda hoje existe, e é mister conservar; 4: e att5 
ficario mais aprazivel 9. viata. 



construqto em toda ella, e de quasi nenhum casto naa 
expropriaçí3es, que se limitam a pequenas courellas para 
alargamento e correcção. 

Desgraçadamente 6 conselho decidiu, sem estar habili- 
tado a dar o devido valor a esta variante; pois, segundo 
nos consta, nem a medi@ d'ella lhe apresentaram, talvez 
com receio de que a curteza da via podesse influir na de- 
cisZo final! 

Vamos por6m ao argumento unico, mas magno, com que 
o engenheiro informador colloca de um trpço de peiina 
esta variante fóra da linha de batalha: aE inadmissivel 
setbir a tito grande altura, diz, para depois u  descer.^ 

Ora pois, como a cidade tem dois bairros, alto e baixo, 
retorquiremos (a respeito das outras duas variantes da rriar- 
gem direita, e muito mais do traçado da esquerda do vio, 
adoptado pelo mesmo sr.). 

a E iadmiasiuel caminhar t2ao baixo pava depois ter que 
subir. P 

E e conclusão fôra: a É  inadrnissivel a estrada., 
Discutamos pois com seriedade. Tanto está em Coimbra 

o que estaciona no largo da Portagem, como no da Feira, 
ou no do Jardim. 

O muito doce declive de S. Jos6 dos Mariannos poupa- 
nos 4 maior extens30, e dificuldades que ha nas outras 
variantes. 

E se, queni está aos Arcos, quer descer para o bairro 
baixo, tem ou o centro da cidade alta, ou a bella rua de 
Extra-muros, que o leva logo B parte do norte do mesmo 
bairro, isto 8 ,  á estrada geral de Liuboa ao Porto. 

Fique por isso eabido que a variante da margem do 
norte, que defendemos, 6 bastantemente sustentavel, e faz 
honra ao engenheiro Sr. João Luiz Lopee, que, chegado a 
Coimbra sem prevenções, não tardou ein descobril-a! 

Inexplicavel contradicçgo dos homens! acha-a m4, por- 
que sobe e desce (o que tudo se faz aqui por encurtar), 
quem vae subir e descer 60 metros, serii necessidade, 
alongando o traçado, desprezando a linha i~jotri, e horizon- 
tal, augmentando despezas, fazendo expropria<;ões exog- 
geradas, lá iio Valle do Inferno, da outra parte do rio1 

Fogem 4 comparação, porque lhea fw mal; pois have- 



mos de comparar, porque 6 este o melhor meio de chegar 
aí verdade. 

Segunda variante 

A segunda variante, ou a da Alegria, qiierenios dizer 
a verdade toda, tem o incoinniodo da descida para u Por- 
tagem, e o do alargamento d'esse ponto. 

Mas a descida 8 doce, e asstís curta para não ser mo- 
tivo de rejeiçiio. 

E pelo que toca ao alargamento, não 6 deepeza de con- 
siderapão, ainda quando se faça á custa doa predios que 
bordam o lado superior da rua, por não ser talvez practica- 
vel do oritro lado (a); o que tudo procede, ae se quizer j:i veri- 
ficar esse alargamento, do que pócle prescindir-se, rnesmo 
porque a estreiteza actrial 6 em espaço limitado. RZiris es- 
treita talvez era a rua do Coruche, e em todo o caso iiiuito 
mais extensa e tortuosa, e serviu pelo espaço de 4 annos tí 

viação accelerada de todo o paiz, e continuaria a servir, 
se ngo estivera no centro de unia formosa cidade, e mais 
ainda, entre duas beilissimas ruas e um aprazivel largo. 
Nas povoações da estrada cera1 de Lisboa ao Porto ainda 
hoje ha ruas que não 820 ri:ais largas, e todavia conser- 
vam-se nesse estado sem iiiconveniente algiim. 

Agora as vantagens d'esta varianto: 6 primeiramente 
muito menos dispendiosa, do que s terceira variante, na 
parte em que d'ella se afasta, pois, como se sabe, na quaai 
total extensão, são uma e R iiiestna. 

E m  segundo logar tem a conveniencia de atravessar em 
linha recta, por uni pequeno aterro (b),  entre e parte in- 
ferior da Alegria e a subida fronteira, practicada ena ter- 

(a) E j B  ho,je, e ha muito, eet8 tudo isso feito, com o desmorona- 
mento de predios de um e outro lado; por forma que o actual largo 
da Portagem k muito outro do que oiitr'ora foi. 

(b) A estrada nlo srgiiiu esta variante, e todavia este aterro 
acha-se j4 feito eómente para ligar a rua da Alegria com a estrada 
do Alva, que lhe B parallela. 



reno publico, o unico espaço invadivel das cheias que ha 
em toda a sua extensão, e B assaz curto. 

D'este ponto por deante esta variante é em tudo com- 
mum com a terceira, como mais adeante o silo todas tres. 

Segue sempre sobre a actual eatrada, e isso lhe dLt a 
grande vantagem de não ter expropriac;ões, seu80 para 
alargamento e alinhamento do mesmo leito. 

Tem alguns declives e curvas, mas não são grandes, e 
podem ainda muito riiodificar-se, como ao lagar novo, onde 
deve tomar-se a recta entre o inirarite do dr. Marques e 
o alto de Marrocos. 

h escusado dizer que por taes aperfeiçoamentos esta 
variante, de curta que j B  8, menos extensa ficar4 aind:~. 

Pelas mesmas razões se vê egualmente que as obras de 
arte são aqui muito pouca cousa. 

Que razões ha pois para se desprezar uma estrada j4 
aberta e em boas condições de melhorar-se, para ir abrir 
a16111 do rio uma nova via, cujas condições pessimas logo 
diremos? 

E o que dicto fica em relação a esta variante, deve en- 
tender-se dicto a respeito das outras diias, no grande 
espaço em que são communs. 

Terceira vas.ian& 

A terceira variante, ou a da Portagem, segue do largo 
d'este nome ao longo da insua do sr. João Gomes Vianna, 
para encontrar logo a outra, de que acabamos de fallar. 

Vantagem especial sobre as oiitras não lhe conhecemos, 
senão em n5o ter deante de si descida ou subida como a 
segunda a tem, e se1120 em vir dar i extremidade-sul 
do bairro baixo, quando a primeira vem dar a i  extremi- 
dade-norte do mesmo bairro, depois de ter tocado no 
bairro alto, com o qual esta não p6de.tocar. 

Que esta variante precisa de muros de supporte e de 
expropriações, como se nos diz, B certo; mas cumpre exa- 
minar de que modo B certo. 

Eata variante 86 o B com relaçiio 4 segiinda, em que 
desde a travessa do Porto dos Bentos elia segue pelo lado 



inferior d estrada actual, a qual não desampara a eeguda  
variante (a). 

Ora tal espaço 6 de uma pequena extensão, sem curvas, 
nem declives; logo a despeza da sua construcçao nunca 
podia ser excessiva, por quanto se limita á expropriação 
do terreno particular sómente, e aos muros de supporte, 
cuja altura e espessura n%o seriam extraordinarias. 

E todavia exaggera-se a despeza a ponto de se nos dizer 
que a insua do ar. Vianna val mais de 30 contas de réis, 
e a estrada lhe tira a melhor parte d'ellal 

Quem escreveu isto nunca pensou que o publico o viesse 
a saber l (b) 

Ora pois, j$ ouvimos que o Sr. Vianna exige pela sua 
propriedade muito e muito tncnos, e não nos admiraria, 
porque, ainda que seja um bello predio, bem sabe ellc 
quanto tem a quinhoar annualmente com o rio Mo~idego. 

Mas sessenta contos que o predio valesse, ainda assirn 
a expropriação nIo importaria em muitos contos, como se 
quer fazer acreditar, quando se assevera que se tira a 
parte mais productiva d'elle; por quanto apenas se tomaria 
uma courella ao correr com s rocha superior, onde ha atd 
jtí muros de supporte, menos que não supponhamos a 
exotica lembransa de i r  fazer o traçado por cima do ma- 
rachfo ou na parte baixa da insua. 

Do que tudo se infere que houve o proposito de exag- 
gerar as despezas do traçado pela margem direita, e iuuito 
mais d'esta variante (porque as outras quasi passaram por 
alto) a fim de impor ao conselho, e obter d'elle uma re- 
solupão no sentido dersejado. 

E muito mais se infere do que nos contam das muitas 

(a) A final nem isso foi necessario, porque desde a referida tra- 
vessa se fez obliquar a directriz para o nascente, em ordem a leval-a 
para sobre a antiga estrada at6 ao port&o da cerca do Seminario 
mais palmo penos pollegada. 

(b) E nunca o saberia, se nós não estivessemos em circumstan- 
cias, e não tiveseemos a curiosidade de tentar a actio ad exhibendurn 
contra o Sr. ministro das obras publicae I 



mais expropriações, qne n to  ha em verdade, a f6ra a de 
que temos tractado, e de pequenas courellas para corre- 
cção do leito actual; do que nos coutam da grande expro- 
priaçgo da quinta ( I )  dada á faculdade de philosophia, 
onde eeth posta a sociedade trgricf)la (!), quando a verdade 
A que d'esta antiga cerca de 8. Bento sh ha a tirar um pc- 
queno canto (a), sem indemnisac;Zo por ser nacional; do 
que nos contam da grande expropriaçâo da quinta do Semi- 
nario, onde a estrada &o vem a entrar, qualquer que seja 
a variante que se adopte, e 06 póde tocar. E com que 
lisura assim se procede, quando ha o cuidado de nLo fallar 
das expropriações do sul, onde a estrada B toda feita em 
terrenos expropriados! 

E muito niais isso se infere, disemos ainda, do que nos 
referem de grande8 muralhas, relevos de terrenos,-grxn- 
des movimentos de terras, e quejanrlas cousas calculaclas 
para fazer effeito, e que s6 procederiam se fallaesemos do 
traçado da esquerda. 

E que nos dizem dos repetidos aqueductos, quando a 
directriz do norte ou direita do rio só passa por cima de 
duas pequenas barrocas de agua (salvo erro), e neiri póde 
ser atacada pelas aguas torrenciaes do inverno? 

Logo o eubidhsimo cwto, em que a orçam, A pura in- 
vençâo. Nenhuma estrada custar8 menos ao estado. 

Mas vamos ao 

Trqado da esquerda do Mondego, ou do sul 

Este traçado p6de dividir-se em tres secçaee, a saber: 
Da foz do Ceira A quinta de S. Jorge. 
D'esta quinta ao Salgiieiral ou Copeira proximamente. 
D'este ponto at4 Coimbra, pela ponte de S. Clara. 
Na 1." secçzo o traçado estd, segundo se nos diz, ta- 

lhado á meia encosta; e assiin nos parece que terá de ser, 
por não ser practicavel sobre a parte superior dos terre- 

(a) No fim de oontae, construiu-se a estrada sem a cêrca de 
S. Beuto ser tributada na minima nesga de tmeno I 



nos, por onde hoje vaa a estrada que decorre entre oe dois 
referidos pontos, por causa doe grande6 declives com que 
ficaria. 

Mas se estes se evitam 9. meia encosta, quantas curvas 
se obtêm em troco? e os movimentos de terra que B ne- 
cessario fazer? e as muralhas de supporte que 6 mister 
construir? 

Aqui, sim, aqui B que ha de tudo isso em abundancia, 
e tambem aqueductos para evitar as depredações das tor- 
rentes hycmaes. 

Na 2.a secção egualmente não p6de o traçado seguir a 
estrada actual, nem segue segundo demonstram as esta- 
quirihas postas aqui e alli; nem deve seguir, porque em 
parte 6 ella subvergivel nas cheias não muito extraordi- 
nariae. 

Logo a necesidade de tornear os montes adjacentes 6 
inevitavel, montes alida compostos de amiudadas rapinas, 
o que eleva o custo da obra a grandes quantias, porque 
carece talvez ainda de mais obras de arte do que a l.a 
sec<;ão. 

Na 3.a secçPo ha, segundo somos informados, duas va- 
riantes, que, subindo os montes adjacentes á estrada actual, 
v20 tomar a estrada de Lisboa, uma no sitio do Valle do 
Inferno, e outra logo ahi proximo. Mas al6m d'estaa po- 
dem adoptar-se outras duas, a do leito da estrada actual, 
e a que fosee entrar nas quintas da Varzea e das Lagri- 
mas, entroncando na estrada de Lisboa por detrtis do 
quintal do Sr. Francisco Lopes. 

Fallemos primeiramente d'estas duas ultimas, sob o 
ponto de vista da adopção do traçado do sul, que a6 por 
hypothese admittimos. 

A variante, que seguisse o leito da estrada actual, n2Lo 
era para desprezar para quem olha a economias (a); por- 
que 6 a mais curta, e dispensa expropriaç8es que não sejam 
para correcção e aperfeiçoamento. 

(a) LB vae j 4  agora construida a estrada de Coimbra a Thomar, 
e com bastante acerto. 

É: claro quc teve de altear-se o antigo leito, o que todavia nlo 
era dificuldade abria. 



Bem sabemos, que se objecta com o obetaculo de ser 
invadido pelas cheias; mas respondemos, que o espaço in- 
vadivel é abmente entre Sancta Clara e a Varzea, isto 6 
na extensgo de poucos metros, .que ee podia faoilinente 
altear, 'como j& certamente o foi, pois que o leito actual 
B limitado por muros de eupporte, e mais elevado, ao 
menos em parte, do que as insuaa adjacentes. Logo a des- 
peza seria de pouco vulto e de certo mr~ito menor do que 
a que vil0 fazer para, por puro capricho, estender a ea- 
brada por monto8 e valles, sobre terrenos de valor, obtidos 
tí custa de muito dinheiro. 

As outras razões, que se adduzem contra, não se dee- 
troem, ~opram-se. 

a 0  rocio inuiida-se, e por isso a estrada n8o pbde se- 
guir pelo meio d'eile.~ Responde-se, nem 13 necessario que 
siga, nem ninguem o pretende. 

aNLo se sabe qual o nivel, que se lhe ha de dar, por 
depender da construcção da ponte de Coimbra.~ 

Responde-se a este sophistua (que j4 admitte a possibi- 
lidade que no anterior se nega), que p6de dar-se.lhe nivel 
independentemente da construcç?lo da ponte, por calculo 
de approximaçilo, para quando eeta houver de fazer-se, 
podendo qualquer leve differença, se a houvesse, dee- 
fazer-se facilmente no encabeçamento, sem grande diffi- 
culdadei. 

Por eimilhante raz8o ainda a e~t rada  de Lisboa, que 
B a continuaçlo da ponte, que aquella não 6, estaria 
hoje 6 espera do nivel. AtB onde argumenta a m4 von- 
tade ! 

t A estrada pelo leito da actual prejudicaria a vas&o das 
aguas do rocio.~ 

E que tal eeta? Tem pelo que vemos niio e6 de redu- 
zir-se a valla o leito da estrada actual, ma8 de arrazar-se 
as casas, cujae paredes causam j4 o mal que de futuro se 
receia! Para que servir80 os aqueductos neste inundo, 
perguntamos n6e a quem s6 se lembra d'ellea na Arregaça? 
A1Bm de que ninguem ignora, que a massa das aguae do 
rocio B para ahi levada pelas cheias, e vasa por os mesmo8 
logarea por que entra. 

Accreace ainda que a eatagnaçlo B facil de obviar, al- 
TOM. IV 6 



teando-o na parte baixa (a), que nem toda o 6. Nem digam 
contra isto, que o alteamento demanda muitas obras de 
arte, porque qualquer trabalhador se rirá, e affirmará que 
demanda scimente cestos de entulho. 

Tantos cuidados pelas enchentes do rocio de Sancta 
Clara, e nenhuns pelo chamado pantano de entre as casas 
e insuas! 

aSe se dbsse & estrada o nivel presumjvel da ponte, 
vinha nesta a operar-se um aterro at6 o O d'ella, o que 
prejudicaria a vaslo das agiias, produ~indo males incalcu- 
lavcis, e apaúlando os tcrrcnob: adjacentes, por ser sobre 
a ponte que essa vasão se 0pera.m 

Quem offerece argumentos d'estes, nZo vê que elles pro- 
cedem tanto contra a estrada, como contra a futura re- 
construcçlo da ponte, que alteada estorvaria a vasante 
das aguas, al6m da que podessom comportar os eeus ar- 
cos, se houvesse de tel-os dquem do O (b). 

Mas a verdade 6, que nem a ponte nem a estrada podem 
obviar a que os terrenos adjacentes se inundem; nem 
nisso vemos nial ou vemos um mal necessario, mas transi- 
torio; porque o verdadeiro mal est6 na falta de direcção 
e canalisação das aguas, paseadas as enchentes; por exem- 
plo, o estado em que se acham os campos de Coimbra, não 
obstante ter conselhos e junctae de adiiiinistraç2l0, que não 
ficam nada baratos ao estado, com o seu estado maior (c). 

A variante que passa por detrhs do quintal do Sr. Fran- 

(a) JB isso%se tem feito em boa parte, e era necessario facer-se 
iiidcpendcntemente da questão da directriz. 

(b )  Do antigo 6 para o sul, pois deve notar-se que t.screviamos 
om Lisboa. Esse 6 correspondia 4 extremidade meridional da ac- 
tual ponte de ferro. 

(c) Reservamos para outra occasião fallar d'este assumpto. Por 
agora sómente diremos, que ceesrrram ha muito o conselho e a jun- 
cta, talvez em virtude de providencia nienos legal ; e que o modo 
de ser da administraç%o actual dos campos do Mondego póde ser 
excellente (o que nem afirmamos nem ueg:iinos), mas lhe 6 appli- 
cavel, sem offcrisa de niuguem, o que nos ultimos tempos do im- 
perio dhia Napoleato 111: mon gouvernemeat manque de contr6le8. 



oitwo Lopea e entra nas quintas que referimos, 6 um meio 
termo entre os temores das enchentes na primeira, e o 
custo c defeitos das duas variantes de Valle do Inferno. Foi 
ella lembrada já pelo engenheiro o sr. J. L. Lopes, e na 
verdade, rejeitada a primeira, nenhuma outra 6 de razto, 
como esta, por ser milito mais curta do que as de Valle 
do Inferno, quasi não ter declives, e ser muito menoe dia- 
pendiosa nas expropriações e obras de arte. 

Foi porém rejeitada, porque é mais racional, com o fri- 
v010 pretexto, se bem nos lembra, de que das Cannas por 
deante a estrada ou havia de marchar sobre o rio, ou 
pedir ao monte as larguras; sim, frivolo, porque ninguem 
pretende banhal-a no Mondego, restando por isso o re-' 
curso de a alargar A custa do monte, no que não ha in- 
eonveniente algum, como at6 aqui o não houve, apesar de 
se ter por vezes assim procedido para alargar a actual 
estrada. Logo são bem pueris os receios das aualanehes, 
porque a sciencia ensina a evital-as, quando, mesmo em 
terrenos de rocha, mais ou menos dura, ellas fossem de 
temer. 

Deixemo'-nos pordm de subterfugios; esta variante estb 
posta de parte pelo mesmo motivo, que já fez levar a es- 
trada de Lisboa nurua eubida, podendo.se coiiduzil-a Q 
meia encosta do monte, com vantagem da fazenda então, 
e hoje mesmo, que está sobrecarregada com o onus de maia 
um tiro diario 4 mala-posta, e corn egual conveniencia doe 
passageiros. 

Vamos As duas outras variantes, que tocam em Valle 
do Inferno, e que discutiremos conjrinctatuente, porque ae 
suas condi~ões são quasi as mesmas. 

Têem ellas movimentos de terraa conaideraveis, diz o 
proprio engenheiro inspector, O ar. João Chrysostoma; maa 
accresaenta que o estudo talvez possa obviar $e declivida- 
des, que nclla se encontram e movimentos de terra, de que 
carece, por6m faltou dizer que esses resultadoe são pro- 
blematicos, e em todo o caso muito dispendioeos. 

E: a curva de 731 
E a declividade de 5 p. c. na extensão de 530 metros? 
Todas estas mas condi~ões, dizem, estão dentro doa ma- 

ximoe e minimos marcados nos regulamentos. Nas a que 



stão não Q essa; quando o mal Q inevitavel, soffre-se; po- 
rém procura-o alguem por vontade? 

E na verdade estranhavel, ou n lo  sabemos se outra 
cousa, ir de proposito buscar dificuldades taea, dando á 
estrada maior extensão, para deixar a linha recta e hori- 
zontal ! 

Vale a pena queimar as pestanas sobre os livros de en- 
genharia, para dar de si taes provas! 

Estas variantes que não toem qualificação possivel, s6 
teriam algum vislumbre de razzo, se a estrada de Lisboa 
tivesse sido feita nas condições em que o devêra ser, por- 
que então o traçado a encontrava muito mais proxima- 
mente, e sem ter de subir o que se lhe pretende fazer que 
suba. 

Vem a pello apresentar agora dois principaes inconve- 
nientes do traçado da margem eequerda, que reserv4mos 
para este logar, porque são communs a todas as secções 
e suas variantes. 

Como a estrada marcha sobre um terreno acciden- 
tado, tudo quanto se lhe fizer para lhe tirar as curvas e 
declives, augmentard as obras de arte e ás vezes a ex- 
tensão. 

E como ella tem de ser aberta, toda ou quasi toda, em 
terrenos a expropriar, a verba que estes custarão deve ser 
extraordinaria, e se não h ~ j a  vista 4 unica expropriação, 
na quinta de S. Jorge, pela qual o dono pede 5 contos 
de rQis e se lhe dão 3, diz-se. 

E o que toda ella ha de custar a final, podemos j4 de- 
duzir do que têem custado as expropriações da margem 
do Ceira, onde alida o terreno 6 inferior. 

Pondo de parte a insua do ar. Vianna, todas as expro- 
priações da direita n8o importam nessa quantia, se se não 
espalhar dinheiro 4s mIos cheias, como 6 uso em obras 
publicas. 

Ponderado o que fica ácerca dos traçados das tres 
secçaes e variantes da ultima, é j4 logar de apresentar o 
juizo comparativo entre os dois traçados da direita e es- 
querda do ilfondego. 

1 . O  O traçado da margem direita Q mais curto, de uma 
terça parte, digam o que disserem as medições officiaes 



que j& vimos não jogavam nos numeros, que apresenta- 
vam. O da esquerda 6 mui extenso. 

2 . O  O traçado da margem direita B de muito mais facil 
construcção, qualquer que seja a variante, que se adopte, 
por ser o terreno mais accessivel, sob todas as condiçtles. 

3 . O  O traçado da margem esquerda augmenta em ex- 
tensão e obras, ao passo que se pretenda corrigir. O con- 
trario no da direita, onde todas as correcçaes no leito 
actual da estrada diminuirão a extensão d'ella. 

4 . O  O traçado da esquerda é todo aberto em terrenos a 
expropriar, e, em regra, de maior valor do que o da di- 
reita. 

Logo o traçado da margem esquerda (a) deve ser o 
adoptado, porque pela menor extens2to e menor despeza 
kilometrica 6 o mais economico. 

Prefixar exactamente as despezas de construcção da 
estrada segundo o traçado da direita e da esquerda, não 
B cousa a que nos atrevamos, mas podemos affoitamente 
asseverar que a despeza do da margem esquerda será sem- 
pre dupla. 

Logo não temos f4 na proporçllo, que se nos apresenta, 
de 27 contos de r8is para a margem direita e 40 para a 
esquerda, que suppomoe calculada ainda sob a mira de 
aggravar as difficuldades da margem direita, e diminuir 
as  da esquerda. 

Preferencia e custo dos trapados 

Cumpre j4 examinar os motivos por que se decidiram 
pelo traçado da esquerda, que aos subordinados do Sr. mi- 
nistro das obras publica0 parecem todos economicos, menos 
a S. e ~ . ~ ,  a quem faz conta asseverar que são technicos, 
para arredar certamente a competencia da carnara; mas 
em verdade a justiça n5o eeti por S. e ~ . ~ ,  porque sob o 
ponto de vista technico a questão ha muito esti decidida 
contra a aliás respeitavel portaria de 9 de novembro. 

- 

(a) É equivoco vieivel, deve ler-se direita. 



A eetrada da direita importa em 27 contos, mas junb 
ctando-lhe 100 contos da ponte sobre o Mondego, no sitio 
da  Portella. ~ e r f a z  127 contos. 

I I 

A estrada da esquerda importa em 40 contos, mas jun- 
ctando-lhe 15 contos da ponte sobre o Ceira, perfaz 55 
contos. 

Esta Q a razão capital de decidir, e por isso cumpre jd 
examinar-lhe o Deso. 

A estrada ds'direita nfo pdde pmsar, pela sua facili- 
dade de construcçto, de 4 contos por kilometro, em que 
o engenheiro o Sr. Lopes a orçou, mas ngo podendo ter 
os 6 kilornetros, que se lhe attribuern (a), a despeza nto 
pode chegar a 24 contos. 

Ora o traçado da esquerda deve levar talvez o dobro 
em egual extensão, c tem talvez a desvantagem de um 
terço mais de extenslo, mas como em parte da variante 
que adoptam seguein a estrada geral, queremos computar 
para ella sbmente outros 24 at6 30 contos, que ii;~o 6 de- 
maziado, s6 pelas expropriações, que já começam a aleijam. 

E quanto 4 ponto do Mondego na Portella, se não estão 
dispostoe a acceitar a cifra de 50 contos, em que a com- 
puta o mesuio engenheiro,.qne nto nos parece diminuta, 
porque a outro a ouvimos J A  orçar ein 40 contos, feita j4 
se sabe de pedra e ferro, segundo o systema moderno, 
tambern pela nossa parte nlo estamos resolvidos a admittir 
o orçamènto de 100 contos, e por i~ina raz? .%o rnuito sim- 
ples, porque não encontraiiios para isso outros cnlculos, 
que n8o sejani a mS vontade de fazer a obra pela margem 
direita, accumulando por isso para ahi as dificuldades 
todas. 

AIBm de que nXo nos parece, que poesa custar mais ou 
muito maie que essa cifra (b), se compararmos esta obra 
com outras, cujo custo temos sabido. 

(a) J i  a pag. 55 fica notado que sómente mede 5 kilomc-tios irh- 
conlpletos, e ae segiiiase pela vnriaute de Marrocos, creiiills que 
ainda ficaria mais curta. 

(b) Os 50 contos do calculo do eugenheiro J. L. Lopes. 



Quanto 4 ponte do rio Ceira, necessaria para o traçado 
da margem esquerda, adoptamos a cifra em que a orçam, 
de 15 contos, porque nos parece que deve custar um terço, 
ou mais do ciisto da outra. 

D'este modo temos compensado o custo da ponte do 
Mondego, que tantos receios causa, com o que de menos 
se gasta na estrada da margem direita, e em se não con- 
struir a ~ o n t e  do Ceira. aue é então desuecessaria. 

I I 

EstI  io r  isso então a vantagem toda em aproveitar o 
traçado mais curto, de menos declive, e menores curvas, 
porque não custa 120 contos de r8is contra 60 do outro 
trayado, como gratuitamente suppõem, mas custa tanto, 
se tanto, como o outro. 

E verdade que contra a construcção da ponte se movem 
algumas objecçaes, quaes as difficuldades d'ella: 1.O por 
via das camadas cascalhosas do Munhgo; 2.' por causa 
da  falta do material que 96 póde vir de alguns kilometros 
de distancia; 3 . O  por cansa do prejuizo causado cf vasão do 
rio; 4.O pela falta de amarraçiies nas rochas dos lados, que 
são brandas. 

Mas contra o 1.O mal receitamos os alicerces, que é o 
fim d'elles procurar solidez onde a não ha. O 2." evita-se 
carreando os materiaes, ou conduzindo-os em barcos, o que 
não fica demasiado caro, m6rmente se for de aguas abaixo. 
Além de que uso é exacto o que se assevera, menos que, 
por capricho, prefiram ir buscar materiaes ao Ilhastro, ou 
a Portunhos e a Ançã; e tanto assim 6 ,  que têem logo ahi 
ao pt5 a grande pedreira, que fica superior ao campo de 
Ceira, e que Ihes p6de fornecer oxcellente material. Bem 
sabemos que para o argumento n8o fazia conta tel-a visto. 
O 3 . O  inconveniente levar-nos-ia a não construir pontes 
nenhumas, visto que a agua vaza melhor sem ellas. Mas 
por curiosidade perguntamos n6e: represas as aguas pela 
ponte, que mal causa isso aos terrenos adjacentes, quando 
o Mondego até o ponto, onde a ponte deve ser lançada 
vem entaipado entre montes alcantilados? O 4 . O  j I  se vê 
que não é de attendcr, mesmo quando fossem mollea as 
rochas do Mondego, como nol-as pintam, porque a ponte 
não ha de ficar presa a nenhumas argolas cravadas nas 
rochas. Quem preveria porkm ,que se fizesse uma ob- 



j-30 d'estas, num ponto em que, m6rmente de um dos 
lados, 6 neceesario abrir nas rochas as avenidas? 

D'aqui o que se deduz ti que a construir$io exige tra- 
balhos e sacrificios; mas isso sabemos n63, e 6 por isso 
que ella custa os seus 40 contoe de r8ie e talvez mais al- 
guma couea. 

Seja dicto de passagem; se alguma ponte ha facil de 
construir, B certamente a da Portella, porque seis mezea 
e mais fica o alveo do rio descoberto em grande parte, e 
chega a nto ser atraveesado senlo por uma debil lingueta 
de agua. 

Os argumentos escusados 

Se o engenheiro, o ar. Lopee, se tivesse limitado no re- 
latorio a fazer r demonstraç30 do custo provavel dos trn- 
çados, pelas razaes intrinsecae, teria feito um bom ~erviço; 
mas adduzindo razões extrineecas, ali48 procedentes, fez 
mal ao seu trabalho, 4 cidade e dietricto de Coimbra, 4 
Beira toda, porque deu, sem o querer, armas para ser 
rebatido. 

a 0  traçado, disse elle, deve ficar livre e desembaraçado 
das enchentes. Logo prefira-se o da margem direita, por- 

ue o da esquerda ficará subordinado 4 ponte de Sancta 8 lara, que uma ou outra ves eet4 irnpedida.~ 
Sancta ~ a l a v r a l  &Ias ahi vae como se abusou d'ella. 
aSe a Gtrada da Beira deve ficar immune das cheias, 

mais o deve estar a de Lisboa; logo haja antes a re- 
conetrucçto da ponte de Coimbra do que a construcçto 
da da Portalla.~ 

rconvem fazer outra (a) ponte na Portella, para maior 
commodidade do publico, disse e l le .~  

tResponderam: breve terão outra para as locomotivas 
ferreas, e, ponte por ponte, antes a construam na Raiva, 
em Monte-mór, ou na Figueira da Foz! D 

apara ajuda de custo da ponte da Portella p6de ahi 



collocar-se uma portagem, que renda 3 ou 4 contos an- - 
nuaes., (a) 

aEstabeleçam, redarguiram, em Ceira, ou em Coimbra, 
essas portagens, que ainda serão mais rendosas!~ ( h )  

Assim replicavam a considerações, aliás sensatas, OS 

inimigos da boa estrada da margem direita, fingindo igno- 
rar  que o custo da ponte do Mondego, complemento for- 
çado d'esea estrada, 6 absorvido na estrada da esquerda, 
e impondo por calculas, adrede estabelecidos, que o irn- 
porte d'ella lhe fica disponivel para empregar na ponte de 
Sancta Clara, que com a melhor boa f6 orçam em 86 15 
contos de réis de reparação! 

E o melhor e mais de admirar 6, que n%o queiram duas 
pontes sobre o Mondego, a seis kilometros de distancia, 
se tanto, e que eervem Qs populaçbes de logares muito 
distanciados, aquelles que querem encher de pontes o Alva, 
onde no espaço de 4 leguas já se contam estas todas- 
Ponte da Murcella, de Valle de Espinho, do Sarzedo, de 
Coja e de Villa-Cova, e para que, e 4 custa de que sacri- 
ficios nos tempos modernos! 

Depois, para encher papel, presumiram que da recon- 
strucç8o d'eesa ponte hão de provir muitos melhoramentos 
aericolas e sanitarios! 
V 

Accrescentaram que a quem vem de Celorico lhe 6 in- 
differente caminhar mais 869 metros, que por aqui ha de 
distancia, segundo elles. 

E abalançam-se mesmo a ligar a salubridade e com- 
modidade - .  da cidade Q construcção da estrada pelo lado 
esquerdo ! 

(a) A por(agem não tem attingido esta cifra, cremos nóu. A ar- 
:emataçlo actual por trecr annos fez-se por 7:9608000 rhis, o que 
i4 a verba annual de 2:6531953331/3 r6ie. 

Aiiida aesim o calculo nOo fugiria da verdade, ee estios a seguir 
180 dessem occasi8o a gente de p6, e a cavallo, e carros, atraves- 
sarem o rio com toda a facilidade, evitando a ponte. 

(b) Em Coimbra! Onde nunca a houve ! 
Na Portella, onde n8o a6mente havia portagem, maa difficuldades 

de demoras, e de enchentes, ahi, sim, toda a gente se couformou. 



Em resumo, o traçado da direita do Mondego importar4 
em tanto corno o da esqiierda, logo cumpre adoptal-o. 

A ponte de Sancta Clara carece de (ser) levantada, ao 
menos em parte, para dar de inverno passagem franca á 
navegapão, mas a despeza que nisso ha a fazer é sempre 
a maior, e por 'isto nAo ha que attendel-a no ponto da 
decisão dos dois traçados. 

Entre tanto é provavel, que se consummo o dosperdicio 
do traçado da margem esquerda, porque algueiii de vulto 
das obras publicas parece que se inclina para essa opinião, 
e o Sr. ministro respectivo j B  estl infelizmeute nella com- 
promettido pela referenda da portaria de 9 de noveinbro 
ultimo; e tanto que, tendo-se pedido a 8. ex." sbme~ite, que 
mande estudar a questão por engenheiros habeis e in- 
suspeitos, e que ndo uüo prevelzidos, S. exSa não tem ac- 
cedido. Serd porque os novos estudos prejudicariam o arbi- 
trio em que estti, firmado apenas na opinião de um enge- 
nheiro, mas terido contra si a de outro engenheiro? 

E chamamos-lhe desperdicio, porque se vae fazer uma 
estrada tão f6ra de proposito, que de ver30 ao menos a 
gente da Beira largard o leito dlella e atravessará o Mon- 
dego (u). 

E chamamos-lhe desperdicio ainda, porque, sendo a Ar- 
regaça como um bairro da cidade de Coimbra, quando 
agora se nso faça por ahi a estrada, em breves annos será 
feita niesmo á custa do cofre do rnunicipio, e mais tarde 
a ponte seri  outra necessidade impreterivol, porque Coim- 
bra não est8 abaixo das povoaç8es ribeirinha8 do Alva! 

Para entAo (e não ser8 longe esse futuro), o arado que 

(a) Hoje mesmo se eetR dando o facto com n estr:ida construida, 
coni cluanto mais curta alguiis kilometroe do que o seria a da mar- 
gern esquerda; gente que jornadeia a pB ou a cava110 segiie n velha 
estrada das Torres, indo dcauçar a estrada do Alva de S. Miguel 
de Poiares em diante. 



agora deixa de sulcar o leito da nova estrada, em proje- 
cto, vir4 rasgar-lhe de novo as entranhas. 

A camara municipal de Coimbra devia compenetrar-se 
d'estas idêas, e resolver-se a fazel-as prevalecer ante o go- 
verno, deputando mesmo alguns dos seus rnembros a esta 
capital, se tanto fosse necessario para abrandar as rijas 
vontade8 oppostas. 

Infelizniente, com magoa o dizemos, a camara muni- 
cipal, convertida em corpo politico, perdeu parte do em- 
penho dos interesses do inunicipio pelos de partido e toda 
a coragem para fazer mesmo asaim valer aquelles (a). 

Deixará por isso por considera~ões politicas correr Q, 
revelia a causa do municipio, que agora eetá enlaçada com 
os interesses geraes. 

E pelo que toca ao corpo de deputados da provincia, o 
seu esforpo devêra ser egual. 

Infelizniente não 06 se nIo intendem entre si os depu- 
tados beirões, inas nem os do proprio districto da cidade 
de Coimbra! E em quanto cada qual corre apressurado 
atraz da parcialidade que lhe deu o ser, gemem os inte- 
resses publicos, triumpha o arbitrio! 

Qtianto ao sr. ministro das obras publicas, bem parece 
ter perdido as tradiçges dos seus primeiros annos, coni a 
passagem do Mondego, que para S. e ~ . ~  foi o Lethes lusi- 
tano (b). 

Nem ao menos aspira a ligar o seu nome ao de alguma 
via de coiisideraflo na patria, que primeiro o embalhra! 

Saiba elle, porém, que, se é sempre conimodo seguir os 
preconceitos da secretaria, nem sempre a justiça das de- 
cisões esta nella, e conheça egualmente que vae emprehen- 
der um traçado que, ainda antes de eetar em meio, ha de 
já ter trazido o arreperidirnento, por se não haver seguido 
o que devera fazer-se. Chorar-se-hão então, mas jA sem 
remedia os conto8 de rkis perdidos. 

(a) Estnmos em 1884, e, salvos pequcnos intersticioe, ainda niio 
mudou de rumo ! 

(b) O er. Antonio de Serpa Pimentel, como se sabe, ou nasceu 
em Coirnlira, ou pelo menos residiu nesta cidade na companhia da 
eua illustre familia durante muitos aanoe. 



Não obstante de uma censura n2o pbde S. ex.= livrar-se, 
porque B justificada, e B a de n2o mandar estudar os dois 
traçados convenientemente ; pois diga o Sr. ministro o que 
quizer, os estudos são imperfeitos, e s6 dois engenheiros 
os têem feito, que se dividiram entre si. 

A camara municipal do independente concelho de Poia- 
res representou ultimamente contra a desgraçada directriz, 
e parece que tambem o fizera a juncta geral do districto 
em sua consulta. 

Bem sabem essas e as demais illustres corporayiies po- 
pulares da Beira, que o sr. ministro das obras publicas 
vae immortalisar-se na feitura de uma estrada, que, de 
vergo ao menos, ninguem ha de percorrer, porque lhe não 
convem augmentar jornada, quando o rio dií facil passa- 
gem no sitio da Portella. . 

Mas esta 8 a sorte do poder burocratico de Portugal, 
de prejudicar por muitos lados os interesses publicos. 

De modo que povos e corporações vêem todos a questão 
mal, s6 acertam na verdadeira soluç2o um ou dois alitls 
respeitaveis cavalheiros das repartições publicas! 

Aproveitamos a occasião de declarar que a estrada da 
direita do Ceira vae seguindo, nos melhores termos pos- 
siveis, segundo nos parece. 

Louvores por isso eejarn dados ao engenheiro, que d'ella 
está eepecialmcnte encarregado. 

AINDA A ESTRADA DO ALVA 

CORRESPONI~ENCIA. - Sr Redactor. -Tendo lido no seu 
acreditado jortial tinia serie de apontamentos que reunidos 
formam um artigo sobre a estrada do Alva; e porque 
avalio na melhor conta a boa fB do seu auctor, espero que 
v. me fará o distincto favor de mandar publicar estes es- 
clarecimentos, que prestarão d materia-que se discute- 
mais simplicidade e clareza. 

E verdade, que depois de auctorisada a construcção do 



ramal entre Coimbra e a foz do Ceira pela margem es- 
querda do Bfondego, veio ordem para a suspender, o (e?, que 
em seguida o ar. conselheiro Carloe Bento, honrando com 
a sua visita este districto, como ministro das obras pu- 
blicas, percorreu as duas margens do rio entre os indica- 
dos limites. Não se póde porbm dizer que esta inspecção 
dbsse a a. ex." elementos para convencer-ee da convenien- 
cia de preferir antes uma que outra margem, nem os podia 
dar;-e tanto isto 6 verdade, que o mesmo sr. ministro 
mandou depois examinar detidamente pelo sr. João Luiz 
Lopes o que se ri30 pdde avaliar em uma peregrinação 
a cavallo, quando o retiro do terreno não tem condiçaes 
especiaes. 

A escolha foi muito acertada, porque o sr. JoHo Luiz 
Lopea 8 um engenheiro distincto; e tão notorio 6 o seu 
merecimento, que muito fora para reparar em mim a pre- 
t?nç%o de conhrmar qualidades de que ninguem duvíde. 
E certo, porbm, que este official engenheiro nho pôde dar 
Q sua commiasão o desenvolvimento de que carecia, por- 
que desde que entrou em Coirnbra., até que repentina e 
justificadamente voltou para Lisboa, houve um temporal 
desfeito, que se oppoz a toda e qualquer investigação de- 
talhada;-nessa epocha estava eu fdra de Coimbra em ou- 
tros objectos de serviço, e não me consta que a repartição 
a meu cargo deixasse de prestar todo o pessoal requioi- 
tado, e com elle todos os esclarecimentos archivados. 

Passado algum tempo recebi uma parte do relatorio 
d'aquelle engenheiro, na qual se recommendavam ainda 
alguns estudos, e por occasi%o de remetter para Lisboa 
um esboço chorographico do terreno comprehendido entre 
Coimbra e Foz d7Arouce novamente sustentava a directriz 
da margem esquerda, referindo-me-quando convinha- 
& parte do relatorio, sem que por isso podeese suspeitar 
que me desviava dos preceitos da cortezia e considera- 
ção, que tão justamente nos merece aqiielle cavalheiro. - 
Dada eeta explicaç%o-apreciamos (apreciaremos?) singe- 
lamente a presente questão. 

f6ra de duvida, que por ambas as margens do Mon- 
dego se podem ligar os dois pontos que limitam esta pri- 
meira eocpão; bem como a pior i  se conhece a imposei- 



bilidade de que uma daa margens avance tanto sobre a 
outra, que produza no seu con~prirnento relativo uma 
differença tão consideravel, como gratuitamente se pre- 
tende inculcar-se d partida de Coimbra o traçado da 
margem esquerda descreve o tal arco de circulo e o da 
direita a corda em relaçto a este arco-como diz o auotor 
do artigo-nas proximidades da Portella apresenta-se a 
mesma disposição em sentido opposto, d'onde resulta uma 
justa compensação. 

Pela margem direita temos a considerar duas variantes 
t2o sdinente, por isso que a terceira marcada pelo arco 
dlAlegria, Arregaça, etc., 6 inipossivel, niio s6 por causa 
da rampa da Portagem, que conta 16 e 18 p. c., como 
tambem pela estreiteza do pequeno bairro que se lhe segue 
-nenhum d'estes embaraços p6de ser convenientemente 
reduzido. A primeira das diim variantes, pois, sobe ao 
Jardim Uotaniro, descencio em seguida por meio de um 
lacet atb encontrar um ponto coiiveniente naquella meia 
encosta, que non conduz á Portella sem podcrrtios tocar o 
logar dlArregaça por nos ticar demasiadamente baixo: a 
segunda a estender-se por de cima da insua do fir. Vianna, 
e atravessando por um arco para a horta da qiiirita dos 
Bentos, deve continiiar pela do Sc.niinario sobre outra meia 
encosta, que fica mais proxima áquella parte do Valle do 
Mondego. 

Ambas estas variantes e mesnio as tres-se todas se 
podessem converter em conlitrucç6es acceitaveis - nno dei- 
xavam de ser uma obra inteiramente nova; pois tendo o 
actual caminho no seu maior comprimento apenns tres me- 
tros de largura, e precisando n6s de onze para assentar 
uma estrada de primeira ordem, deveriamos expropriar 
uma facha de oito metros, e ainda outra zona de terra 
mais ou menos importante, a qual se considera uma va- 
riavel dependente da altura da trincheira e natureza do 
solo, a fim de dar aos taludes as devidas condições. 

E m  vista pois d'esta simples consideração o aproveita- 
mento do actual caminho 6 de nenhuma importancia, e ath 
anti-economico por siil>jeitar uma obra grande a conside- 
rações nimiamente niesquinhas, augmentando deepezas ria 
forçada correcçlo das curvas, e obrigando a restaurar ser- 



ventias perdidas pela composição dos traineis.-A com- 
paração pois dos dois traçados não póde partir de outra 
base que não seja-obra inteiramente nova.-Este prin- 
cipio exclue toda a controversia. Nesta hypothese corii- 
parei o traçado das duas margens-pela direita, subindo 
ao Jardim Botanico o descendo depois 4 meia encosta at6 
um certo ponto seguil-a para a Portella; pela esquerda, 
aproveitando dois kilometros da estrada de Lisboa, e des- 
cendo em seguida pelo Valle da Copeira, continuar pela 
quinta de S. Jorge para transp3r o Ceira em frente do 
Cachapuz. 

Em qualquer d'estes trasados ha difficuldadus teclinicas, 
e concordo que as da margem esquerda são maiores e mais 
dispendiosas, se o problema tivera esta simplicidade em 
referencia t8o sdmente aos ramaes, ninguem deixaria de 
escolher este traçado, pois neste caso qualquer pequena 
vantagem o faria preferir. O que digo porém na compa- 
ração d'estas duas obras estaria bein distante da verdade, 
Re por ventura confrontasse o projecto da esquerda, com 
aquelle que na direita se extendesse por de cima da insua 
do Sr. Vianna, Bentos, Seminario, etc. 

Neste parallelo não havia sb a considerar o sulido valor 
das expropria<;ões, mas tambem muito especialmente as 
obras d'arte que demandaria a forinaç?io geologica do ter- 
reno e a sua disposição physica em relação a este traba- 
lho. Em 1840, pouco mais ou menos, construiu-se pela 
direcção d'este districto uma muralha por detr4s das duas 
ultimas casas do bairro d'Alegria, cuja despeza foi muito 
superior ao valor das duas propriedades, no entanto este 
trabalho tornou-se urgente e indispensavel para suspender 
um sinistro eminente-ora aquella formação B homogenea 
em toda a meia encosta, e por isso todos os córtes deman- 
dariam mais ou menos obras d'arte para evitarem as ruinas 
que em toda aquella estrada se observam em maior ou 
menor escala. 

Poderia aproveitar com vantagem esta especialidade 
para escrever largamente, mas Q improdrictivo esse tra- 
balho por estar f6ra do campo da verdadeira discussão: 
doixetnoe de comparar os traçados sem os ligar intima- 
mente Se obras d'arte que Ihes dizem respeito, e vejam08 



o problema na sua devida altura-a construcção doa ra- 
maes B neste caso um elemento secundario. 

Seguindo pois outro caminho, veremos que para se ligar 
esta primeira secçlo da estrada do Alva com aquella! que 
estI em construcçgo, podemos seguir a margem direita 
transpondo o Mondego sobre uma ponte, construida no 
lognr da Portella, ou percorrer a esquerda levantando outra 
sobre o rio Ceira. 

Pelo projccto regularmente prompto e acabado para a 
margem esquerda custa a construcc$o do ramal coui a sua 
ponte de pedra sobre o Ceira a quantia de 60:000~000 
de rBis, e pela direita custar8 o ramal com a sua ponte 
metallica sobre o Mondcgo a quantia de 120:000#000 de 
rbis-segundo o calculo official do sr. João Luiz Lopes - 
logo podeinos concluir que o projecto da margem esquerda 
importa uma economia de 60:000~000. E serd por ven- 
tura para deapezas (despreear?) uma economia d'estrx vulto 
em um comprimento tão brevemente circumscriptc~'? L)e 
certo d o .  Haverb alguma circumstancia especial que faça 
preferir a construcção sobre o Mondego á outra sobre o 
Ceira? Tambem não, porque nenhuma d'ellas tem outro 
fim mais do que ligar as duas margens para estabelecer 
continuidade nos seus reapectivos ramaes-sendo muito 
para notar que esta importante economia custa apenas al- 
guns nietros de comprimento mais na linha do trajwto. 

Com este insignificante pretexto têem-se escripto rtiuitas 
exaggerayaes, e at8 j B  ouvi dizer que a viaçzo continuaria 
a fazor-se, como se nIo houvera tal ponte sobre o Ceira e 
ramal sobre Coimbra. A proposito, sr. redactor, permit- 
ta-me v., que eu lhe dê noticia d'um successo que tevo 
logar no meu districto, e tem toda a analogia com o pre- 
sente caso. 

Quando se construiu a estrada de Vizeu atravez do 
Bussaco, foi preciso traçar um zig-zag para ganhar a cu- 
miada da serra, desenvolvendo a linha da construcçlo em 
um comprimento muito superior tiquelle que mediam as 
differentes veredas por onde se transitava: houve des- 
contentamento geral, e lavrou-se a prophecia de que esta 
estrada assim era inutil, e nunca teria viação. 

Effectivamente cumpriu-se o vaticinio-a estrada en- 



cheu-se de hervas, e as antigas veredas continuavam a ser 
exclusivamente frequentadas at8 pelos alquiladores, ajus- 
tando as viagens com a condição de não seguirem a es- 
trada nova.-Por occasigo de uma feira na Mealhada, con- 
correram a este mercado bastantes carros de Mortagua, 
e chegados ao alto da serra vinha um d'elles tirado por 
uma junta de bois extremamente fatigada, por um instin- 
cto feliz aproveitou-se o conductor da estrada nova, e 
d'esta deliberação resultou descer aquella vertente da inon- 
tanha muito primeiro que os outros, e com os bois quasi 
descançados: desde então destruiu-se a herva da estrada, 
e já hoje se nto conhecem as veredas tao preferidas-6 a 
demonstração practica dos principios e coefficientes de Ta- 
vier na obra -Essai eur les lois du molivement a traction - 
convertendo as diíferenças de riivel em distancias horizon- 
taes correspondentes; coefficientes tranucriptos tambern no 
Mcintcal de pontes e calçadas, de mr. Gayffier. 

Ora agora, se addicionarmos a reforma da actual ponte 
de Coimbra no traçado da margem esquerda, ainda assim 
subsiste a niesma econoniia; pois Q incontestavel que a 
necessidado d'esta obra recommenda-se de per si para re- 
st:iurar a navegacão quasi perdida, para garantir a viação 
entre Lisboa e Porto em todos os estados do rio, e para 
nalo alterar o regimen das aguas em detrimento das terra8 
marginaes, e da saude publica. Quem ignora que o suc- 
cessivo alteamento do valle do AIondego tem reduzido esta 
ponte a um verdadeiro açude? Quem n?io vê que o eeu 
estado produz a montante uma repreza, que na occasi?io 
das enchentes vai subindo de nivel até que as aguas se 
possam vazar pelo espaço comprehendido entre o 6 e a 
primeira avenida do Rocio? 

Ninguem o desconhece, assim como todos sabem que ee 
as aguas, que deviam vazar pelos seus arcoe, não podee- 
sem em dadas crises submergil-a em parte, já ha muito 
esta massa de pedra estaria rota sem recurso. Por con- 
seguinte, estando esta obra posta entre as mais urgentes 
do pais, 15 claro que, ligando-a ao traçado da margem 
esquerda, ainda assim subsiste a mesma economia -como 
j B  disse. - Esta reforma O instaute, e a ponte da Portella 
não a pode substituir. 

TOM IV 6 



NZLo desejo abusar da paciencia de v., ar. redactor, e 
por isso nao me alargo mais sobre os objectos de que tenho 
fallado; vou acabar, escrevendo ainda levemente sobre 
outros pontos de que se occupa o mesmo artigo. 

O erro, que sc nota na descripqlo das distancias, B um 
accidente que nlo prejudica a questão principal -estabe- 
leoida como base a distancia total; todas as demais opera- 
ç5es podem ter erros de copias, mas nunca por elles se 
poderao supyor desejos de faltar á verdade-o mcii ori- 
ginal acha-se correcto. 

A rocha que se diz existir na margem do Alondego 
juhcto h Portella pcrtence ao grupo dos schistos, que, sendo 
em geral inconveniente para todo o genero de constru- 
cções, para a ponte sobre o Mondego é inaproveitavel. 
Empregada na construcção emersa, exigiria um volume 
immenso de massa hydraulica, e na aerea, importando o 
mesmo inconveniente, teria sempre em risco a estabilidade 
dos pilares que com tal impericia fossem conetruidos. 

A pedra d'aquella obra exige uma cuidadosa escolha, 
n lo  s6 para resistir ás pressões ordinarias, mas tambem 
ás extraordinarias, que resultam do choque dos corpos flu- 
ctuantes, que o rio impetuosamente arrista na occasiao de 
enchentes. 

Na verdade será difficil encontrar-se uma obra de simi- 
lhante ,porte, tão dcsacompanhada de elementos de traba- 
lho.--E por isto que cu digo que, sc a ponte da Portclla 
coiii as suas avenidas se pode construir com 40:0008000 
rkis, a reforma da  de Coiriibra poderi fazer-se por metade 
ou menos-niesta ultima temos os fundanieutos, que cus- 
tariam muitos contos, e mais que a pedra precisa para os 
trabalhos que d'ella dependerem. 

h nesta comparação restricta que eu poderia avaliar 
em 15:0004000 a reforma da ponte de Coimbra, para con- 
cluir por absurdo a exiguidade do outro calculo. 

As insinuaçõee que se me fazem em relação á ponte do 
Sarzêdo são injustificaveis tambem. A camara e conselho 
municipal de Arganil pediu ao governo de Sua Majestade 
a construcção d'esta ponte sobre'o Alva, offereccndo um 
donativo correspondente aos seus meios; fui mandado in- 
formar, e informei como pedia a justiça e a verdade. Do 



mesmo modo informaria, se uma representqão eimilhante 
pedisse uma ponte sobre o rio Mondego, por exemplo a 
ponte da Portella. 

Ligar as margens dos,rios para facilitar a communica- 
$20 dos povos entre si é sempre um nieio de fomentar o 
commercio, a agricultura e a industria; no emtanto 6 força 
confessar que a materia questionada é inteiramente di- 
versa, porque se discute uma obra comparada para con- 
cluir qual d'ellas B mais econouiica, mais util e mais pro- 
ductiva. 

Pelo que diz respeito A expropriação, &o ellas depen- 
dentes dos juizos e calculos d'uma commisdo, nomeada 
pe1o:governo civil com auctorisação do goverrio de Sua Ma- 
jestade, e estA composta de caracteres que a paem superior 
a toda e qualquer suspeita;-eu e os meus commissiona- 
dos nFio temos ingerencia no valor das terras. -No Alern- 
tejo todas as expropriações 850 mais baratas, porque em 
grandes propriedades pouco prejuizo causa a eedencia de 
uma couréla de terra, mas neste districto n5o acontece o 
mesmo, porqiie a propriedade está muito dividida-e 
quanto mais se vae montando a serra, mais notavel se faz 
este contracto (sic, mas deve talvez ler-se contraste.) - 
Por alli uma courella é uma propriedade inteira, e nin- 
guem duvída do excessivo valor que tem uma pequena 
superficie de terreno que se presta a outra cultura, que 
não seja a urze e o pinheiro. 

Fallou tambein o aiictor do artigo na origem da estrada 
do Carregado em S. Francisco da Ponte, e considerou-a 
com inclinações inconvenientes por demandarem tres pa- 
relhas para tirar a mala-posta em uma dada exteneflo. 
Esta parte da estrada do Carregado tem tr inclinagão de 
5 p. c.-rampa egual ou inferior a outras que se encon- 
tram em ramaes distantes;- todas ellas porem estilo jueti- 
icadas, porque eate trabalho não se considerou obra nova, 
nas uma grande reparação, por meio da qual ee dheee 
"acil rodagem a todo o genero de vehiculoe. 

Nestes termos se expediam as instrucçaes para este 
~ r a n d e  e importantissimo trabalho; e ate por um offieio 
3a repartição technica ficámos aucturisudos a adoptar ram- 
pas de 6 e 7 p. c. qriando o valor das expropriações para 



obter melhores trrrineis fosse excessivo;-se a rodagem da 
mala-posta se faz com tres parelhas, a das diligenciae 
faz-se com duas, e a dos carros de  grande peso com uma. 

No meio de tudo isto sitito que o Sr. JorT10 Chrysostomo 
fosse mal avaliado ria indcpendencia do seu caracter; e a 
verdade pede que eu diga d e  passagem que elle nunca 
aconselliciu transDor o Alva sobre a ~ o n t e  Sarzêdo: exigiu 

.2 

que se fieesscn~ estudos nesta e outras direcçzes, porque, 
tcndo a inspec<;Lo dos dois districtos Guarda e Coimbra, 
ou d e  toda a estrada de  Celorico, tem a peito determinar 
com acerto o importante tragado, que ha d e  ser uina grande 
arteria sobre o caminho de  ferro do norte. 

Termino, sr. redactor, pedindo-lhe desculpa da extensa0 
d'esta correspondencia, e a obsequiosa benevolencia d e  a 
mandar publicar no riiais proxiino numero do sei1 acredi- 
tado jornal.-lle v., ctc., João Ribeiro da Silvct Araujo. 

Coimbra, 24 de  maio de  1860. 

SEhlPRE A ESTRADA DO ALVA 

Lemos a defesa, que o Sr. director das obras publicas 
do districto fez em o n." 1122 d'este jornal, do traçado 
pela margem esquerda do Mondego, obra particularmente 
sua, mas que poiide fazer acceitar pelo sr. visconde da 
Luz, ao que se diz, e pelo sr. Jo?io Chrysostomo, segundo 
do ,seu proprio relatorio se deduz. 

E ella ineenhosa. mas inconcliidente. 
D 

Vamos denionstral-o; mas, antes d'isso, temos que faaer 
uma declaraçzo e algumas rectificações. 

Não diremos aue  reieitamos os termos aue  o sr. dire- 
ctor nos dirige, 'qiiando assevera que  avil ia na  melhor 
conta a nossa boa fk, porque recusar palavras d e  cortezia 

.. 
6 sempre pouco cortez; mas affii.rnatnos que o mesmo sr. 
por caso nenhum nol-as devia dirigir. 

Se, porkm, isso lhe k necessario para ostentar em pu- 
blico a sua mesma boa fé, permittimos-lhe que o faça. 

E que o seu fim, ao escrevel-as, não foi outro, depre- 
.hende-se do que quasi na concludo do artigo,se encontra 



sobre o sentimento d e  que o ar. director estil compene- 
trado, porque fosse mal avaliado o Sr. Jogo Chrysostomo 
n a  independencia do seu caracter. 

Não temos a honra de  conhecer este cavalheiro, mas 
nem por isso nos é indifferente a sua malquerença, quando 
injustiiicada, como agora o seria. 

Es te  illustre engenheiro p6de ter  entendido que a di- 
rectriz que preferiu é a melhor pelas simples indicações 
d a  sciencia. Respeitamos a sua opinião. 

E ainda quando, para formal-a, tivesse havido uma tal  
ou qual deferencia com prevenções de  outrem, ou lhe nzo 
tivessem subministrado todos os dados para poder beiu 
comparar, tnesmo assim seria digno d e  respeito, porque 
quem ha ahi que seja tão forte, .que lhe nEo embaracem 
respeitos, ou não possa ser illudido? 

h68  mesmos o podemos catar, e todavia não nos cremos 
por isso desairados; e antes nos creiiios honrados por nos 
havermos, hoje mesmo, com contetnplaç8es com quem ne- 
nhum direito tem a esperal-as de  nGs! 

Mas o que é refinada tyrannia do Sr. director para 
comnosco é que, podendo o mesmo sr. rebater o relatorio 
do fir. João Luiz Lopes, sem que por isso podesse suspei- 
tar-se que se desviava dos preceitos da cortezia ,e conside- 
ração que tão justamente lhe merece esse cavalheiro; nhs, 
procedendo por egual com o Sr. João Chrysostomo, somos 
accusados de  avaliar mal a independencia do seu caracter. 

Que a peregrinaçgo a cavallo não podia dar ao sr. ex- 
ministro Carlos Bento elementos para se  convencer de  
preferir antes a margem direita do que a esquerda, p6de 
o Sr. director affirinar quantas vczes qiiizer, sem recorrer 
ao subterfiigio das condiç0efi especiaes do retiro do ter-  
reno. 

Quando a penetrayáo de S. e ~ . ~  niio foese tão profunda 
como é, bastava a simples peregrinação, a cavallo por tal 
retiro de  terra, para ver a sem-razão do Sr. director. E 
tanto assim é que, abrindo o mesmo ar. ex-ministro breve 
polemica com o Sr. visconde da  Luz, e com o Sr. dire- 
ctor, para Ihes fazer sentir que não iam bem pela margem 
esquerda, se n'io se deram por convencidos, julgaram-se 
vencidos alli, porque se calaram em face das razoes apre- 



sentadas, conforme nos informam, porque nzo fomos bati- 
munhas presenciaes. 

E tanto isto é verdade, que o mbsmo Sr. ministro mandou 
depois examinar detidamente peto Sr. João Lrciz Lopes, O 

que se não pdde avaliar numa peregrinaç20 n ca~.allo, isto 
8, mandou estudar as condi<jões especiaes da directriz, que 
elle adoptou, p?r um engenheiro, porque não era elle mi- 
nistro que havin de proceder n tal tr~tbalho. Isto é claro. 

A eecolha foi muito acertudn, porque o Sr. Joüo Luiz 
t o p e s  4 um engenheiro distincto, que dispensa bem os elo- 
gios do Sr. director; mas, apesar d'isso, ella não agradou 
áo mesmo Sr., como B tao notorio, e melhor se prova pela 
sua, mesma ausencia confessada para fóra de Coimbra. 

E verdade que pretexta por motivo d'ella o serviço pu- 
blico. Mas o serviço publico onde? ... Na estrada do sul? 
Meltior occasilo de se encontrar com o sr. Lopes. -Ao 
norte ou nasc~nte? Pois o temporal cle~feito, que iiiipcdia 
o ar. Lopes de investigações detalhadas, dava logar aos 
serviços do sr. director fora de Coirnbra? E a secretaria 
do miniaterio respectivo comme\teii a grave falta de O n5o 
avisar da ida do sr. Lopes? E impossivel que commet- 
tesee. 

Mas serviços que tivesse fóra da cidade, e falta que 
houvesse de ser prevenido, que tamanha demora foi essa 
fora de Coimbra, c em tfo longinquas parageris, qiie ncsni 
pôde receber aviso da chegada do sr. Lopes, e neiii vir 
encontral-o á cidade nos dias que alli permaneceu'? Escla- 
reça-nos, se pod8r. 

Quanto a n?lo constar ao Fir. director que a rcpartiç80 
a seu cargo deixasse de prestar ao sr. Lopes os esclareci- 
mentos por elle ~ollicitados, custará a acreditar a quem 
souber que o sr. Lopes se queixa d'isso no seu relatorio, 
e que o sr. director teve conhecimento d'elle, para o re- 
flitar ao menos. Logo o que hoje diz para o publico, de- 
veria retorquir em tempo ao megmo Sr. Lopea. 

Mas para que 6 fallar em similhantes cousas, quando 
toda a gente sabe que este engenheiro se achou isolado 
em Coimbra, e que, no tocante 4 coadjuvaç#o da secretaria 
das obras publicas, zero; certamente contra a vontade e 
ordens do seu chefe. 



O er. Jo lo  Chryaostomo, este sim, que B cavalheiro 
mais bem acceito dos empregados da secretaria daa obtas 
publicas dc Coimbra, em cuja cidade não s6, mas mesmo 
nas excursões proximas d'ella, mereceu as honras de acom- 
panhamento. Bem sabemos que isto nBo é proposito, mas 
resultado de sympathia para com quem professa as nossa8 
proprias opiniões. 

Insinuações nZo fizemos ao ar. director sobre a ponte 
do Sarzêdo. 

Vcndo-o oppor-se abertamente A estrada da direita dd 
Mondego, a qual sómente póde acarretar a construcçõo 
da ponte no sitio da Portella, servindo-se para isso mesmo 
do argumento do grande custo d'esta construcçiio e da 
proximidade d'essa ponte com a de Sanata Clara, ponde. 
ramos estar menos habilitado para assim proceder quem 
protege a construcção da ponte do Sareêdo e reparos 
fortes de outras pontes no rio Alva, a pequenissitnas dis- 
tancias umas das outras, e que todaa junctas níio têem a 
importancia da da Portella. 

Ora isto 6 verdade, e espol-a não é fazer in~inuapãoj 
mas argumentar em campo aberto. 

Collocar-ee então atraz da camara municipal e conaelho 
respcctivo de Arganil é de todo o ponto inadtnissivel, 
para quem desattende as representações daa cninarae murii- 
cipaes de Coimbra e de Poiares, da Loiizâ e hliratlda do 
Corvo, a da junta geral do districto, e as dos proprios 
povos, teimando pertinazmente em sustentar um traçado, 
que ninguem quer e todos repellem. 

E asseverar que, se uma ~epresentapão similhunte pe- 
disse uma ponte sobre o Mondego, por exemplo na Por- 
tella, informaria como pedia a justiça e a verdade para 
inculcar que seria a favor, 6 mofar de n6s e dos povos. 

Pois, repetimos, não se oppõe o fir. director Q estrada 
da margem direita s6 para evitar essa mesma ponte? Nlo 
se tem egualmente opposto A reparaçào da da Cidreira no 
rombo que soffreu das enchentes de 1858, apesar da: reJ 
presentapão dos povos? E que allega? O ser ella muni- 
cipal, quando todos sabem que sempre esteve a cargo do 
estado, e 6 complemento de uma estrada pertencente a 
dois districtos. 



Ah! diz bem, representnpüo similhante 15 a que tiver os 
sellos da feliz camara de Arganil! Pois bem, vamos pedir 
a essa respeitavel corporação que voe em nosso auxilio. 

Ainda assim, não entendam os illustres cidadiios d'esse 
concelho que não desejamos todo o seu bem-estar. Appe- 
tecemos s6mente que tambem se nos defira como pede a 

jnstiça e a verdade. 
Quanto 4 asserpilo de que o Sr. João Chrysostomo nunca 

aconselhou transpor o Alua sobre a ponte do S(~rzi?do, pro- 
forida de passagem pelo sr. director, v& tambem de passa- 
gem a seguinte paesagem da iriformaç50, que se nos diz 
ter dado o sobredicto Sr. engenheiro: 

aSe da confrontapão que acabamos de fazer dos traçados 
pala ponte da Murcella e pela ponta do Sarzêdo, tendo 
em vista a configuraç20 do terreno, passemos 4 conipara- 
ção dos niesmos traçados eru planta, c~inda mnia preferi- 
oel parece o do Sarzíldo, porque vê-se desde logo qiic a 
direcçgo de Foz dlArouce á Venda do Valle, ou a Lourosa 
pelo Sarzêdo 6 a distancia mais curta entre aquelles pon- 
tos, ficando todos proximamente em linha recta, e for- 
mando um lado de um triangulo, sendo os outros dois lados 
do mesmo triangulo formados pelas linhas que unem Foz 
d'Arouce e a Venda do Valle ou Loiirosa com a ponte da 
Murcella. 

Querem-no mais claro? w 

No tocante a expropriações n8o queremos replicar ao 
Sr. director; riias todos sabem que os vogaes da coiiiruiss20 
sáo rogados e interveem, quaudo os directores se iiiio :?jus- 
tam (não 6 ironica a expressão) com as partes, porque elles 
emfim são os mimeiros a ter de ir bater com ellas. 

Vamos adeinte; chamar grande reparap80 á obra da 
errtrada do alto de Sancta Clara, e dizer que ella tem 5 
por cento, podendo ter mais e muito mais que isso, porque 
para tanto lhe deram auctoridade, deante de um publico 
que sabe que ella foi obra toda nova, e que podia deixar 
de ter esses mesmos 5 por cento, os quaes se lhe deram 
por motivos não igiiorados, 6 refinada mangação, a que n to  
respondemos ao menos no dia de hoje. 

O argumento da reparação da ponte de Coimbra B mal 
cabido; B obra diversa, a que n lo  devo sacrificar-ae a da 



89 - 
boa estrada da direita do Mondego. Tambem ee ha de fazer 
a seu tempo, e escusa por isso o Sr. director de exagge- 
rar a eua importancia. 

A verdade que nisso ha 6 que veda por horas a pas- 
sagem do rio em invernos excepcionaes, e por tempoo a 
passagem dos barcos. 

Mas a navegação não está qzcasi perdida por .isso; estd-O, 
sim, pela accumulaçao de areias no alveo do rio, e no 
vergo tambem por falta do aproveitamento regular das 
poucas aguas que o rio então leva. 

Fallar em regimen alterado de aguas, e detrimento da 
suade publica em rcla$o B ponte, 6 verdadeiramente 
exotico. Affirmar que a ponte esta reduzida a açude, que 
represa as aguas até que as faz descahir a16m do 6, 6 ou- 
tra banalidade, porque, concertada ou não concertada ella, 
sempre assim succederá, at6 que se canalisem, e talvez 
mesmo depois de canalisadas. Tão forte 6 a massa de 
aguas que veem pelo valle do Mondego, e mais aldm pelo 
dos Fornos, e que abaixo se encontram nos campos ad- 
jacentes. 

li: forte novidade nos d4 o Sr. director de que, se as 
agu:is nÃo subrncrgissem a ponte, passando por consequeii- 
cia por cima e pelos lados, já ha muito essa massa de 
pedra estaria rota sem recurso. Faça por6m a seguinte 
nota, que assim seria quando essa tal massa n?io tivesse 
tanta força de repulsão, pela adlies5o de suas partes, como 
as aguas de in~~ulsâo ,  pois do coritrario o ciirso d'ellae 
diminuiria de intensão e augmentaria em extensão. 

Mas pretende o Sr. director dar altura tal & ponte de 
Sancta Clara, que as cheias a não galguem? 

Se dai, fica sem os inculcados escoadouros de cima e dos 
flancos; e se não da, rnais se arrisca a ver rota a sua 
obra. 

Isto 6 asshs claro, e passamos da ponte para outro 
lado. 

Nto affirmámos que a rocha da Portella servisse para 
construcç0es immersas oii aereas, pwque n?io estamos ha- 
bilitados R decidil-o. Escusada foi a refutação nesta parte. 
O que dieseiiios e affirmhmos 6 que muito proximo ha bello 
material para todas as construcções e indicdmos o logar, 



contra a negativa que anteriormente d'isso se fez, alle- 
gando que era necessario ir mriito longe por eIle. 

Mas em tudo difficuldades! AtB a constriiccão ~reciea , I 

ser forte para arrostar contra os choques dos corpos flu- 
ctuantes que o rio impetuosamente arrasta nas enchentes! 
Mas não se creiam os leitores transportados ao Amazonas, 
ao Miseiesipi, porque, navegando no Mondego, apcnas po- 
dem soffrer o abalroamento de aleum esteio de  nora. " 

Concluidas estas digressões, a que (Omos obrigados pelas 
impertinentes divagações do sr director, é já tempo de 
entrar na materia. 

Sobre as tres variantes do lado do norte sustenta o 
nosso adversario : 

1.' Que a priori se conhece a impossibilidade de qrse 
uma das margens avance tanto sobre a outra, que produza 
no seu conzprimento relativo uma diferença tüo co~lsidara- 
vel, como gratuitamente se pretende i7ictdcur; I)orrliilx, se d 
partida de Coimb~a o tr.açado da margem esqi~errltc ( i ,  scrsue 
O tal arco de circulo, e o cla diveita a corda, em relac;(io a 
esse arco ... nas proximidades da  Portella ap~.esenta;ee a 
mesma disposição em sentido opposto, donde ~esu l ta  uma 
justa compensaçüo. 

A primeira razão é verdadeira, mas nilo procede, por- 
que a estrada não B caminho de cirga, ou, melhor, 11orqiie 
a estrada não ba do seguir nem o inarachão (1% dii,cita, 
nem o da esquerda do rio; mas procede a segund:i, ~ i o r q ~ ~ e  
a estrada da direita segue a corda do circulo íafreo do 
rio),  e a da esquerda o arco ndo d'esse circulo, mas de outro 
circulo exterior a esse, que B o que nto diz mas devia dizer 
o Sr. director. 

Logo a nossa asserção não Q t to  gratuita como diz o 
nosso adversario, mbrmente tendo em vista que, se ha ao 
p6 da Portnlla a disposiç50 em sentido opposto que refere, 
Q ella tão leve, que est8 longe de offerecer conipensaçiio 
que n b  seja, se é, de alguma duzia do metros. 

2 . O  Que uina das tres variantes que offerecemos, a da 
Alegria, é inadmissivel pelos dois inconvenientes que nota, 
e n6s tambem i& notdmos. 

Mas, como ngste mundo a theoria das compensações anda 
sempre na nossa frente, a qiiestâo reduese a saber se não 



vale a pena soffrer esses dois inconvenientes, alirls de 
pouca monta, pelo curto espaço em que se dão, para rios 
pouparem grandes despezas. 

Entendcinos que sirn; mas não fazemos d'isso qiiestzo, 
concordando, se  qiiizerem, em lariçar mão de uma das duas 
outras variantes. 

3 . O  Que a variante da  insua do sr. Vianna ha d e  
seguir depois da  horta dos Bentoe pela quinta do Semi- 
na rio. 

Negamos a necessidade de  tal fazer, e mesmo a conve- 
niencia, jA por evitar despezas grandes nesse caso, e j5 
por tirar entzo tambem á estrada a possibilidade da  facil 
bifurcação para o bairro de S. JosQ. 

E se o leito actual, reparado convenientemente, serve 
Bs mil maravilhas (a), por ter os declives dentro do regula- 
mento, para que abrir novo leito em dura  rocha? Scmpre 
difficiildades?! ... Onde as  nEo ha parece que d e  proposito 
aa buscam? 

4." Que taes traçados não deixar30 d e  ser obra inteira- 
mente nova; quc, tendo o corninho geralmente tres metros 
de  largura, ha a expropriar oito metros de  facha, e n zona 
sollicitada pela trincheira e natiircza do solo em ordem 
a procurar os convenientes taludes; e que haveria nellas 
mesmo aiigmento d e  despezas pcla forçada correcçRo de  
curvas, e restauração de  serventias perdidas pela com- 
posição dos traineis. 

Analyeemos: E impossivel que a actual estrada tenha 
só tres metros, podendo em toda clla encontrar-se dois car- 
ros, e tres em muitas partes d'ella. Aqui afigura-se-nos 
equivoco, e por isso não insistimos na refutação. Tres  que 
tivesse, e oito ou mais que  houvesse a expropriar (e não 
seis, por náo ser de  segunda classe), ainda assim a ex- 
propriação seria tenue, porque uma coiisa Q lançar abaixo 
uma barreira, reciinr um muro ou um limite, e outra atra- 

(a) E serviu, como ainda hqje p6de verificar-se, desde a quinta 
do fallecido sr. Franco, em diante; e srrviris em toda a extensão, 
se não fosse adoptado inconvenieuteme~tc, segundo o nosso are- 
n r ,  o trajecto de S. Jogo de Guterns, com preferencin ao de &ar- 
r9cos ou ainda ao de Villa-Franca. 



veasar um predio. Isto comprehende-se, m6rmente sen 
os terrenos adjacentes de  não muito valor pela nature 
do solo. 

Ainda que se afastam d'ella em parte da  longitud 
mesmo assim ngo se podia dizer obra inteiramente novi 
Todavia não vemos a necessidade de  dcixar o leito actua 
até que nos mostrem a impossibilidade de  o seguir, qu 
a priori niio 8 facil de  reconhecer. 

E pelo quo toca ao augmento de despczas por correcpn 
d e  curvas e restauração de  serventias, nào 6 isto materi 
d e  improvisar mas d e  provar, porque realrrierite não venio 
que assim seja. E qucin deve ter  estudado o retiro do ter 
reno, deve tainbem estar liabilitado a ser naais simples , 
claro, como prometteu. 

Dadas essas razõss inconcludentes, que refutadas ficam, 
passa o Sr. director A coniparas5o do traçado do Jardim 
(margem direita) com a do Valle do Inferno (inargetn es- 
querda), e tem a bond:rde dc  convir ein que as difficulda- 
des d'este ultinio são maiores e inais dispendiosas. 

At8 aqui bem vai o caso, mas por pouco tempo; por 
quanto, correndo logo B comparas30 do outro traçado d a  
margem direita, o da  Portagem coiii o jA referido da  es- 
querda, entrincheira-se no subido valor das expropriaçaes 
d'aquella, e nas obras d e  arte qiic demandaria a foriilay80 
geologica do terreno e sua disposiçzo ptiysica em relaçzo 
ao ti-abalho, e por ultimo introditz-se na muralha, feita 
em 1840, por detraz das casas d a  Alegria, e inais nBo 
disse ! 

Para  que não esqueça, consignaremos aqui que, se o caso 
da  muralha 15 como nos refere, foi elle uin desperdicio 
causado na fazenda publica; e comofio ar. director o não 
era então, j:i vê que sem animosidade fallamos. 

Mas não aberraremos do nosso ponto. 
Para  que ha de  ser a estrada tirada do leito actual, que 

se presta ao serviço? Pois não evita então cxpropriaç8es 
. e  obras de  arte, que mesmo assim n8o são tão de  vulto 
como se iiiciilca? 

E porque B que, promettendo-nos comparar os dois tra-  
çados, falla, aggravando-as, nas difficuldades do primeiro; 
e nem uma palavra sobre as do segundo? 



Para que ba d e  faltar a coragem de dizer a verdade 
toda? -E B que, apesar d e  tudo, o da  esquerda 6 dupli- 
cadamente mais caro nos expropriaç3es, mais dispendioso 
nas obras de arte, cheio rle curvas a cadu passo, e de de- 
clives enormes, e 501re tzido mais e muito mais extenso? 

E porque, já que o fado permitte que vão precipitar a 
estrada na  margem esquerda, nos não dizem os motivos 
que os levam a escolherem ahi mesmo o peior traçado? 

Ser4 que não mereça resposta o que escrevemos sobre 
as duas variantes da  estrada actual da  Varzea, e do leito 
a abrir no p6 d o  monte contiguo, já indicado pelo Sr. JOGO 
Luiz Lopes? 

Pois n8o evitam por ellas no menos grande parte dos 
defeitos da linha areferida? Não d fo  A cidade mais lima 
avenida agradavel, pela que lhe siibtrahcm na  rnargem 
direita? 

Instrue-se o publico, occultando o que n lo  faz conta 
dizer e discutir? 

Se podem  aproveita^ com vantagem as eqnecialidades 
para escrever largamente, porque o nUo fazem, que talvez 
nüo $que inlproductivo esse trabalho? S e  n%o formos nbs, 
o publico ao menos s ~ b e r á  aralial-o. 

Deixemo'-nos de  suhterfugios: R estrada pela margem 
esquerda custa o dobro da  direita, 20 a 30 contos a maior; 
e se não é como dizemos, porque involvem d e  proposito, 
ou por ac:iso, o custo das mesmas com o das pontes? H a  
de ficar sempre obra defeituosa pelos declives e curvas 
forçadas; e d e  verão n8o será seguida, porque a extensão 
não 6 de poucos metros, como se diz. 

A anecdota do carreteiro de  Mortagua, que nunca ou- 
vimos seuao agora, escripta pelo Sr. director, pbde provar 
tudo menos o contrario do que nbs dizemos. LA no 13us- 
saco notavel, poderia qualquer desejar o maior declive, 
descendo, com ~referencia  á, boa estrada, porque suppuiiha 
porisso ter menos caminho a percorrer, porém arrepen- 
der-se depois 6 natural; mas mais o é, que á Portella se 
prefira o caminho actual, porque é mais curto e menos 
declivoso do que o que nos d30 de  presente. 

A proposito, lembra-nos de  termos passado na  estrada 
referida, ainda nao concluida, e sempre tivemos compa- 



nheiros. Mae pdde ser que, depois de feita, muitoe por va- 
r iar  a abandonassem, como succcde 4 ponte de Viadorse (a), 
e auccederá at6 que a endireitem como devem. 

Vamos ás pontes, que é o campo de  batalha para onde, 
repellido d a  muralha, se soccorre o nosso contrario; mae 
mdo campo de  batalha, porque lhe não dá logar ti manobra. 

Nos calculos que o Sr. director attribue ao sr. JOGO Luis 
Lopes 6 exacto; mas, se a nobreza e a iridependencia d o  
caracter d'este cavallieiro se não offende, dir-lhe-hemos que 
talhou muito A larga. 

Salvo erro (que não o commettcremos de  caso pensado), 
dti para o traçado da esquerda 6 lrilometros 

a 4 contos.. ......................... 24 contos. 
Para  a pon te . .  ........................ 50 D 

Para  a s  duas avenidas.. ................. 30 a 
- 

. (a 40) o que somma. .  .................. 104  n 
(a 114). 

(A verdade pede que digamos que nos precedentes ar- 
tigos não especifictimos os 30 a 40 contos das avenidas, 
por esquecimento.) 

Mas sinceramente não cremos nos 6 kilometros d e  dis- 
tancia; todavia, admittida ella, ainda nos parece elevada 
ir despeza de  4 contos, não se desprezando o leito (Ia es- 
trada actual. 

A ponte jh ouvimos d e  iim hotnem de profissão c co- 
nliecedor do local, que levaria 40 contos, quando iiiuito. 
Mas nas avenidas achamos, fbra de  controversia, panno 
de  mais para mangas. 

Para  arredondar a conta ainda foram mais 6 ou 16 

(a) Para aproveitar a antiga mas insignificante ponte de Via- 
doree sobre o rio Certema, tiveram de a alargar com tanto die- 
pendio, que mais n8o custaria u m a  nova ponte um pouco a jusante 
d'ella. Mas muito mais que custasse, teriam evitado a curva que r 
estrada ahi desiiecessarianiente faz. 

I>e resto o publico j B  agora pouco póde :iproveitar do solo da 
antiga estrada abandonada (corda do circulo), por quxiito no dia 
de hoje vai eeodo inoorporado nos predios intestautes. 



contos, e tudo isto juncto, que j4 nao B pouco, d& real- 
mente os taes 120 contos. 

A estrada do outro lado do rio foi orçada 
em.. ................................. 40 contos. 
E a ponte do Ceira em..  ................ 15 » 

Mas pela theoria doe numeros redondos tambcm a ele- 
vou o mesmo Sr. engenheiro a 60 contos, a fim de tirar 
a conclusão do haver a differença de 60 contos entre ae 
duas linhas, ou a raz80 de um para dois. 

Diga-se por6in a verdade, o excesso da primeira conta 
converteu-se na segunda em defeito, porque um novo or- 
çamento da ponte do Ceira se nos affirma estar já em Lis- 
boa com 22 contos, isto é, mais 7 do que acima se lhe d4, 
e não nos parece muito. 

E o mesmo Sr. director quasi confessa que os 15 que 
primitivamente lhe deu foi pura irrisao. 
E a estrada, se o Sr. João Luiz Lopes hoje a fosse per- 

correr, guiado pelas estaquinhas, veria que ha de subir 
mais de metade do que orçou. Olhem jA a primeira ex- 
propriação como cueta cinco contos pedidos e tres offere- 
cidos, e não nos atrevemos a dizer que seja muito, ainda 
que bcm o p6de ser. 

Abatendo, pois, acolA o que deve abater-se, e augmen- 
tando aqui o que já  se vai provando se deve augmentsr, 
a differença, havendo-a, que B provavel que haja, não ser4 
muito grande. 

Mas quando fora de uina ou duas duzias de contos de 
r&, 6 isso cousa que se regateie em objecto de tiio grande 
melhoramento para a cidade? 

Poie não se gastaram algumas duzias de contos de rdis 
na rua do Coruche, e teve-os porvent~ira alguem por mal 
empregados? 

Estar4 por acaso em relação B cidade em inferior con- 
dição a obra de que se tracta? Não, ao contrario ser-lhe- 
ha muito mais vantajosa. 

Logo para que a pertinacia do Sr. director em desconai- 
derar uma terra a que elle tanto deve? 



E para que impor o onus aos beir8es e aos viajantes 
de, ás portas de  Coimbra, terem de  percorrer mais 869 me- 
tros, confessados, que nhs traduziiiios com mais verdade 
em um terço d e  caminho a mais? Pois o tempo n l o  é di- 
nheiro? 

Demorar-se-ha a constriictio mais algum tempo? Em- 
bora, mas appareça perfeita e boa ao cabo. 

I3 para que tanta prensa em da r  seguimento As obras 
Bauein do Ceira? 

S e  têem dinheiro, v20 andando com ellas ria margem 
do Ceira, mesmo porque feita que seja rlqiiem d'esse rio, 
o publico até que ellas se desenvolvam de lá para Foz 
d'Arouce, nIo  pótle utilisar-se da estrada. 

-E para occorrcr iis despezas a maior, se  as h:i, lem- 
brainoci algunias economias que podcm faecr-se: por rxem- 
plo a d : ~  siippressão das tribiinec~as da  lei de  13 de agosto 
de  1856, que o Sr. director ~ a b e  que prestam parti iniiita 
cousa, menos para os fins para que a lei as creou de  t5o 
boa fé. 

Basta com o SI-. director, qiie melhor fará se se  não 
embaraçar comnosco, como n6s nos n%o embaraçamos com 
o mesmo sr.; o que temos escripto é para o publico, e 
sóniente para elle. 

Pelo que toca, porhm, aos illustres cavalheiros, do con- 
selho de  cB de  Lisboa, que todos muito respeitamos, apezar 
de  não haver entre n6s relaçaes algumas, sempre adean- 
taremos umas poucas de  palavras. 

Ao sr. visconde da  Luz pedimos seja grato á terra, 
cuja municipalidade lhe conferiu uma honra, que d o  se  
concede sermo mui raras vezes (a). 

Sobre S. exSa pesa toda a responsabilidade do despau- 
terio em projecto. 

Ao sr. João Lriiz Lopes, que sustente a sua opinizo jA 
formulada, unica razoavel, mas que seja mais parco nos 
seus calculas. 

Ao sr. João Chrysostomo, que reflicta sobre o caso e 
venha a melhor caminho. 

(a) Allusão 4 troca de nome, passando a Rua do Corude  a cha- 
mur-ee Rua do viaonde da Lur. 
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Ao Sr. Placido Antonio da Cunha e Abreu, e mais srs. 

que votaram no conselho pela directriz da direita, que tei- 
niem, e nzo cedam de opini:io tzo sensata, se por acaso 
o negocio for de novo aflecto ao conselho. 

Ao Sr. ministro Serpa Pimentel, que mude para melhor 
opinião, que lhe niio fica iêso mal;-ou pelo rnenos qiie 
n8o faça por ora executar a portaria de 9 de novembro 
ai4 ulteriores estudos, feitos com imparcialidade e madu- 
reza. 

E a todos, oue, sendo o nosso fim defender os piiblicos 
interesses e nao injuriar, qualquer palavra mal dicta, te- 
nham por nIo dicta. 

E nada mais por hoje. 

Pedem-nos a publicaçb da seguinte correspondencia: 

Sr. Redactor.-Dada a exl)licaç?o que v. teve a hon- 
dode de maiidar inserir no seu acreditado jornal, n." 1022, 
eii iião voltaria a incommodal-o, se no primeiro conti- 
nuado, que faz parte d'um outro artigo  obre ri mesma 
questiio da elitrada do Alva, niio escrevesse o seu auctor 
anonymo o seguinte periodo: 

«No tocante (I expropriações, ctc .... mas todos sabem, 
que os vogaes da commissào alo rogados e interveem 
quando os directores se não ajustar11 (riao é ironica a ex- 
pr+essâo) com as paries, porque, etc.. . . Passemos adeante. s 

NRO B justo passar ndeante sem se saber que eu nunca 
diligenciei por mim s6 expropriação ou rtjustc amigavcl; 
que nunca interferi no valor de qualquer terreno antes da 
reuniiio dos louvados em presenea do proprio interessado; 
que foi sempre no meu diutricto um trabalho exclusivo de 
cavalheiros insuspeitos para esse fim legalmente nomeados; 
-tudo consta dos respectivos autos e do testimunho pu- 
blico sobre operaçaes, de que nunca fie o mais insignifi- 
cante mysterio. 

Qffereg~ pois a quantia de quinhentog mil rQis a quem 
tastificar a oontrario,-dnds pua seja com prova inçam* 

TQN. Ip r 



p1eta;-e esta minha offerta constituir4 uma obrigaçao, 
como se fora imposta por escriptura publica, que valer8 
Dor t e m ~ o  de trinta dias. 

Mais este favor, Sr. redactor, e serei sempre, etc. - 
Jobo Ribeiro da 8ilva Araujo. 

POR OCCASIÃO DA ESTRADA DO ALVA (a)  

Para não incommodar a redacção d'este jornal, desiste 
o Sr. director das obras publicas em Coimbra de disputar 
comnosco, e faz bem; porque lhe continuariamos a provar 
que nem e~~pl iea ,  como quer inculcar, nem justifica o seu 
procedimento, pois que estes fins não lucra (logra?) quem 
sophisma, e 06 lança poeira. 

Nilo 4 justo passar adiante, sem se saber que o auctor 
d'este e dos mais artigos a que o Sr. director das obras 
publicas quiz responder, não é anonymo (como egualmente 
pretende fazer acreditar) nem para a redac@o, que sabe 
de quem ha de exigir a responsabilidade, nem para o 
Sr. director, que bem tem mostrado que o não ignora. CA 
o sabemos.. . . . Além de que quem 06 deseja que valham 
as suas razões, e não occulta a pouca importancia pessoal 
que tem, escusa de par adiante, para o publico, a sua 
insignificante pessoa. E o caso em que estamos. 

A jactancia da publicidade dos seus actos 6 muito ca- 
bida, mas ouvimos jh que o Sr. director alguma vez votara 
por que se fechassem ao publico as portas de certo con- 
selho (b), que a lei lhe abria, sob pretexto de que o mesmo 

(a) E m  A Ophaião, n.O 1037, de 19 de junho de 1860, numero que 
6 necesssrio accrescentar A serie dos que tractam da questRo, re- 
feridos a png. 46, e que ahi nffo mencionimos porque, faltando am 
R nossa collecção, 86 posteriormente o podbmos encontrar nas col- 
lecçóes jornalisticas da Bibliotheca Kacional de Lisboa. 

(b) Conselho administrativo do Mondego, e campos adjacentes. 



publico nada tinha com o que 14 se discutia! SerA ver- 
dade? 

Dicto isto! perguntamos agora a nbs mesmos, que fim 
teria o ar. director na sua missiva? 

Esconder a sua responsabilidade atraz de outros? Mos- 
trar a sua imparcialidade no objecto de expropriaçi3esl 
Ficamos em duvida. 

Sim, senhor. Bem sabemos que são cavalheiros insuspei- 
tos e pessoas milito de bem os cidadãos, que têem inter- 
vindo nas expropriações para as estradas do districto. 
Neste ponto de accordo. 

Mas o Sr. director deve nto ignorar que a principal 
responsabilidade d'ellas lhe incumbe a si proprio. E quer 
que lhe demos as razões? 

Porque a commissão deve s6 ser auxiliar, e o Sr. dire- 
ctor ti o funccionario directo do governo e o seu principal 
agente. 

Porque o sr. director deve ser estranho a contemplações 
da localidade. 

Porque, emfim, a commiss50 faz sacrificio no serviço que 
desempenha, e o Sr. director 6 UQ funccionario retribuido. 

Logo, se tem guardado a abstenção que quer ostentar, 
não tem feito o seu dever, porque mais lhe cumpria in- 
gerir-se tanto quanto fosse mister, para evitar que se possa 
dizer que ha expropriações muito caras para a fazenda. 

E pessoas tanto de bem, conscienciosas e cavalheiros 
são OS dignos membros da cornmissiio, que apostamos que, 
apesar do sr. director os querer metter por dentro, nos não 
hão de desejar mal por assim o dizermos. E verdade que 
ainda que o desejassem, não sabiam a quem haviam de 
odiar.. . . . Somos anonymos.. . . . Ahl Mas podia a re- 
dacção dar A lingua; d verdade que jtí nos não lembrava. 

Declarando muito expressamente (se tanto A necessario) 
que nunca suppozemos, nem dissemos que o m. direçtor 
tractasse com os proprietarios com o fim de insinuapto 
malevoia, porque não costumamos calumniar, nem mesmo 
provocados, mas affirmando que o devera ter feito, se nisso 
estivesse o interesse publico, certo d que nos não offere- 
cemos nem para impugnar, nem para testificar o que O 
3r. director f i r m a .  



Somos livres nos nossos actos le~aes .  Tenha-o assim - 
entendido, como tnmbem que ha gente neste mundo (gra- 
çae a Deus) para quem o estimulo do dinheiro, ou outros 
egualmente vis, nada pbde. 

S6 agora começamos a duvidar de que conheça o auctor 
dos artigos; ou, se o conhece, n3o conhece bem. 

Mas que? N2Eo vale a.pena de indignarmo1-nos! 
Muito obrigado, Sr. director, pela pitança dos 5004000 

rhis de obrigação particular, .e vale como de escriptura 
publica, dentro do praso de trinta dias s6mente. 

Pela legislaçfo antiga dava direito 9. acção summaris- 
sima da assignaç80 de dez dias; pela futura, que esta; na 
forja, converte-se em cedulas hypotliecarias; e pela do 
meio, que 1.5 a actual, perdemos o jogo, porque o Sr. di- 
rector n%o nos deixa fazer trinta e um. 

Forte pena, que nos chegavam para 500:000 coiisasl 
Por isso que eetamos com as mtos na massa, lembrava- 

nos fazer algumas perguntas curiosas. 
H ~ v e r h  caso de se darem a algum proprietario indernni- 

nações por expropriações feitas pela fazenda de terrenos 
que por lei a esta pertencem? 

Havendo outros proprietarios no mesmo caso, ter-se-hia 
com elles egual justiça ou injustiça? 

E que pessoas de consciencia formaram a commissão 
que levou esses ajustes a cabo? 

Mas nada, não fazemos, e até estamoa quasi dispostos 
a deixar fallar o Sr. director em ultimo logar, porque é 
este o partido, que sempre se deve dar a quem não tem 
razão. 

Mesmo assim veremos.. . . . se não reconsiderarmos.. . . . 
Mas quem nos manda importar com as cousas publicas? 
Se deixassernos ir tudo á gagosa, nPo evitariamos as 

malquerenças do Sr. director? 
Pbde ser que d'aqui por diante n"a sejamos tão mausetes. 
Emfim, veremos. . . . . se não reconsiderarmos. . . . . 
Entretanto que o ar. director nos dEt folga, vamos ea- 

crever para os amigos do Trib~ino Popular, a fim de lhe 
agradecer o ter quebrado pela sua parte o silencio, que 
nfo tem ficado muito bem B, imprenea de Coimbra, em ob. 
jeoto que tanto affectg o interessa d'ssta nobre cid~de,  



O peior (que 6 o maie miu) 6 eetar ainda parte d'eesa 
imprensa lá para as partes do visconde da Luz, ali48 da 
rua do Coruche, para sermos melhor entendidos. 

Mas tambem lhe ha de chegar (a) a sua vez de toma- 
retn H posiç80, que cumpre a homens de bem. 

Sejamos todos primeiro de Coimbra, e depois regenera- 
dores uns, e historicos outros e o mais que quizercm. 

(a) E chegou com effeito em 1863. 



ESTRADA 

DE 

COIMBRA A MUCELLA 

Documentos mandados publicar pela camara municipal 
do concelho de Coimbra, por proposta do vereador 
fiscal José Francisco de Oliveira Reis 

1863-Imprensa da Universidade (Ir) 

DOCUMENTOS 

SENHOR! A Camara Municipal de Coimbra faltaria a 
uin dos mais importantes deveres, que tem para com Vossa 
Majestade e para com os povos d'este municipio, se não 
levasse Li presença de Vossa Xlajestade a opinião, que 
todos havemos formado da portaria de 9 de novembro 
de 1859,.que designou pela margem esquerda do RIondego 
a directriz da estrada da Beira para esta cidade. 

(a) Tambem se escreve Murcella, e 6 esta a pronuncia em uso. 

(b)  Começa com o rosto do texto s brochura camararia, a qual 
coneta de 32 paginas de impressão, c contem as trea representagões 
do corpo municipal e dois officios da presidencia. 



Ent re  a s  duas opiniões,. que  appareceram sobre o lado 
do Mondego, por que devia seguir para esta cidade a es- 
trada da  Beira, isto 8 ,  se devia seguir pela direita, lan- 
çando-se urna porite sobre o Mondego acinia da  Portella, 
ou se  devia seguir pela margem esqiierd:i, laii<;nudo-se 
tambem uma ponte sobre o Ceira; csta portaria approvou 
s segunda opiriião, mandando proceder aos cbtudos neces- 
sarios e 4s expropriações convexiieutes. Mas, Seiilior, a 
directriz adoptida riem Q mais economica, nem a mais 
cornmoda e util para o transito dos povos. 

Segiiindo a estrada pela rnargcui dircitn, i: nccessario 
lançar uma ponte sobre o Muritlego no sitio jd meneio- 
nado; e talvez o calculo da  de3pez:r a fazer cst.1 ponte, 
que fizesse adop+:tr ;L dircc:tria pela margc,iii c..c1iit~rtla, 
calculando-se por61ii :L dcspeza com as  grarideh ;liopi.in- 
yGet3, que 6 preciso f;izi:r, pela luargcm esquei.~ln, ( olit  ii 

ponte sobre o rio Ccira, qiie nao s6 ha de  coiiipitbliendcr 
o alveo, mas taiiibem os terrenos rnarginaes para tocar 
nos montes, porque s6 aseirn p6do obstar ao interrompi- 
rnpnto do tramito pelns inundações, que o rio Ceira lia de  
causar nos prosiinos campos, ti inncgtivel qiie a deipeza 
aiigmenta miiito mais pela rnnrgcrii esqiicrda, e por con- 
segiiiiite que a ol~iriiso ndo!~~:itla. 6 iiicnoq rlconori~ic-,i. 

Pela ii~;ii.gclrxi dir(ait;~ a cstr.id,~ e ,!:i qua;i fcit'r ( ( r  , c -  lir.ia 
margem esc~iicrda 6 neceapniio abril-a em toda n exrtiis;io, 
o fazer riluitos :itrrrou e desaterros, cm qiie !i.oiii tlc hcr 
disprnditlns enormes sommas. 

Serihor, o tempo 6 dinheiro; pela margem esquerda a 
estrada afasta-se d'esta cidade, para depois voltar a esto 
porito: <.ni qu:~rito pela margem direita vem ella seri:pre em 
linlia recta, Iiiincs ee afasta e approxima-ne seriiprc. 

Peh nlnrgt7)u esquerda :t dibtancia triplica, e esta cir- 
c i~n i~ t : i i i~ i a  i: bastaritc, para que seja desprezada urna tal 
dir(;ctriz. 

i3 esta a opiniâo dos povos d'cste municipio c da Dcira, 

(a)  Quer isto dizer qiie a nova mtrada podia trilhar o leito da 
antiga, o que cra verdade e nós susteutiimoa sempre. 



e que elles pretendem elevar d soberana preeença de Vossa 
Jlajestade. 

Esta Camara, fiel interprete dos desejos de todos, muito 
respeitosainente pede a Vossa Majestade, que decrete a 
directriz pela margem direita, ou que mande suspender 
a execuyiio da citada portaria, para que mais conveniente- 
mente se estude a questão a se demonstre a verdade do 
que dizemos. 

Coimbra, 23 de janeiro de 1860. 

Dr. Rnynaundo Vennncio Rodriguee 
A utonio Canaecr cle Campori Vie.iru 
i I l ( t ~ z ~ ~ ~ 2  Ati l io Simões de Cumtc~lho 
Jcsh LILÊZ F~YTC~TQ v;e;ra 
Jo20 'olurrpueu d'Almeidu Arntljo Pinto. 

SENHOR! A Comrniss30 Municipal da cidade de Coim- 
Ira, tendo a seu cargo velar pelos interesses municipaos, 
-ào pódo deixar de ir ante Vossa blajestade representar 
-.ara que, pelo respertivo rniniiterio das obras publicas, - rn:tridc lançar sobre o rio JIondego a ponte que tem 

e liqar a estrada que corre da Portella para a hIucella. 
S! .~IIOR! Por mais d'uma vez os povos d'este concelho 

talri representado a Vossa Najestade, sobre este objecto 
lzericlo sentir as grandes vantagens que resultam ao con- 
,lho, e especialmente a esta cidade, de ser feita aquella 
jritc no rio Mondcgo: al6m de ficar sendo esta ddadc 
centro em que se depositarão as mercadorias vindas 

aquella estrada, ficará tambem ella ein urna linha muito 
?ais recta, com cornmodidades superiores aos viandantes, 
ue n3o terão de soffrer em suas jornadas a demora e re- 
irdamento que Ihes sobrevirá, principalmente em occa- 
ào de cheias, quando porventura a ponte seja feita no 
io Ceira. 

Nem se diga, que a economia torna preferivel e faz 



optar pela ponte feita naquelle rio, pois que as expropria- 
çaes a fazer at6 Sancta Clara e as obras d'arte impor- 
tarão em uma somma incomparavelmente maior do que 
a despeza a mais, que se possa fazer com a ponte sobre o 
Mondego, accrescendo que da Portella para Coimbra a es- 
trada est4 por sua natureza feita sem aterros ou desater- 
ros, sem expropriaçaes, e, o que 6 mais, sem obras d'arte. 

Mas ainda, quando fosse mister fazer-se algum sacri- 
ficio, a Vossa Majestade deve merecer consideração esta 
cidade, a terceira do reino, que poder4 engrandecer-se 
coiii a factura da ponte no Mondego, e soffrer grandes pre- 
juizos quando feita no Ceira. 

Esta Commiesão, pois, confia que Vossa Majestade, sem- 
pre sollícito em promover os interesses d'estc povo, mais 
esta vez se dignará tomar debaixo de sua real protecção 
esta cidade, cm tão justo pedido. 

Coirnbra, Sala das sessões da Commissão Municipal, 
aos 20 de janeiro de 1863. 

Julio Maximo Pereira de Senna 
Antonio José Alves Borges 
JoZo Lopes cle Sousa 
Prancisco Antonio de Miranda 
Fructuoso José da Silva. 

Municipali?ade de Coimbra - Numero 306 -IIl."O e 
Ex."O Sr.-X para ter a honra de transmittir a V. E x . ~  
a representapão, que a Camara Municipal d'esta cidade 
resolveu dirigir ao Governo de Sua Majestade, pedindo a 
derivaçiio da estrada da Beira pela margem direita do 
Mondego, que hoje, com milita satisfaç80, escrevo este. 
V. Ex.", que se dignou de adherir ao convite d'esta Cama- 
ra, indo com ella inspeccionar as directrizes da direita e 
da esquerda, est4 asshs habilitado já a dar voto sobre a 
materia, e como delegado de confianga, muito digno, do 



Governo de Sua Majestade, de certo, creio, niio deixarti 
de informar o mesmo Governo do pensar unanime d'esta 
cidade, do districto todo e at6 da provincia. 

A despeito d'isso permittir-me-ha V. E x . ~ ,  que explane 
um pouco os factos, necessariamente resumidos na repre- 
sentação, porque todos os esclarecimentos não são demais, 
em quanto a justiça não consegue triumphar. 

Decretada a construcção da estrada da Beira, foi logo 
manifesta a mti vontade do sr. director das obras publicas 
do districto, em começal-a desde esta cidade pela margem 
direita do Mondego, querendo por todos os modos pre- 
cipital-a para a margem opposta. 

A opinigo publica manifestou-se-lhe contraria; e o Go- 
verno, hesitando em ponto que menos se prestava a du- 
vidas, decidiu, até resolvel-as, que a estrada principiasse 
nas margens do Ceira, secpão que era commum, em qual- 
quer das hypotheses. 

h geralmente uma irregularidade esta, que se soffre por 
pouco tempo; mas desculpa nenhuma tem, quando, como 
no caso presente, d i  de si, construir uma estrada sem 
entrada nem sahida, condemnada ha quatro para cinco 
annos a não ser por ninguem percorrida. 

Vindo nesse tempo a Coimbra o ministro das obras pu- 
blicas, o Sr. Carlos Bento da Silva, quiz decidir por si a 
questão; percorreu as duas margens do Mondego, e tão 
inteirado ficou da justiça, que pediam os povos, que é pu- 
blico e notorio haver ~roferido estas palavras: aver o ter- 
reno é logo decidir pela margem direita., 

Recolhido a Lisboa, mandou então o engenheiro, o 
ar. Jozo LLu Lopes, estudar os dois traçados, e com 
effeito, chegado este cavalheiro a Coimbra, apesar de em- 
pecido pelos terriveis temporaes que nesse tempo domina- 
ram (fins de 1838), e bastante desajudado, como d'isso 
elle mesmo se queixa, pela repartição technica (a cujo 
chefe não foi possivel por entZo achar-se na cidade), hou- 
ve-se com tanta sciencia e consciencia, no bem elaborado 
relatorio apresentado ao Governo, que pareceu havia a 
esperar se fizesse logo obra por elle. 

N%o succedeu, porbm, assim; antes o publico continuou 
a presenciar indecisa a questão, em quanto os impugna- 



dores da estrada pela margem direita sonhavam o nov6 
expediente de annullar os effeitos d'aquelle veridico in- 
forme, contrapondo-lhe outro em sentido opposto. 

Deputou-se, pois, a Coinihra outro engenheiro, o Sr. Jogo 
Chrysostoino de Abreu e Souxa, que, niio duvido, antes 
creio, informou conscienciosamente o Governo de Sua Ma- 
jestade; mas diga-se a verdade, pelo pouco tempo que se 
demorou nesta terra, e por n%o poder por isso entregar-se 
a verificar por si os elenientos da questão, perfilhuu as 
informapses do Sr. director d'este districto, e por isso cahiu 
nas proprias inexactidões, que a cada passo se notam nos 
trabalhos d'este funccionano. 

Submettida assim ao Conselho das obras publicas a de- 
cisão da pendencia, este Conscllio respeitavel, com quanto, 
segundo confessa, n h  se julgasse a s d s  illustrado para 
tornar um arbitrio seguro, optou mesmo assim na sua 
aconsubtuu pela margem esquerda, e sobre ella se lavrou 
ulteriormente a portaria de 9 de novembro de 1859. 

Diz-se que os srs. Placido A.  da Cunha e Abreu, en- 
genheiro Chelmik e outro cavalheiro, cujo nome me não 
recordo, eram de voto contrario, mas cederam a final á, 
vontade firme do Sr. visconde (ia Luz, .que não desejava 
deixar ficar mal o sr. dircctor do districto. 

Quasi não posso crer que um cavalheiro, a quem a Ca- 
mara Miinicipnl d'esta cidade honrou, inscrevendo o seu 
nome na nova rua, que do C'wuche passou a ser do Vis- 
conde da Lziz, de certo pelos serviços, que de 8. ex." havia 
a esperar (honra grande, porque se defere aos Fernandes 
Thomaz, Ferreira Borges, coronel Pacheco e oiitros, ainda 
quando S. ex." a tenha eili pouco), esteja assim contra- 
riando os votos d'esta cidade, oppondo-se ao principal me- 
lhoramento de que ella pode por agora ser susceptivel; 
mas creio, porque tarnbem vejo essa infeliz portaria re- 
ferendada por um Sr. ex-niinistro, filho d'esta terra, ao 
menos por educa<;Eo, familia e amigos. Seja, pordrn, dicto 
em honra de S. ex.", que talvez tenha voltado a melhor 
caminho, porque n8o ine consta continiie na vereda da 
pertinacia, como o Sr. visconde da Luz e O proprio Sr. di- 
rector do districto. 

Publicada a portaria, foi logo grande o desgosto do 



publico, e, representando os Deputados do districto, sem 
differença do cor politica, ao Sr. Ministro o inconveniente 
de simiíhante arbitrio, S. prometteu que ia colher 
novas informaçaes, mas no entanto desistiu de fazer obra 
pelo plano, a que na melhor boa fé, cremos, mas uni 
p3uco inconsideradamenta, chegcu a prestar o seu as- 
wntirnento. 

- - Siiccedeu-lhe o sr. Thiago Augusto Velloso de Horta. 
L :n pouco indeciso no principio, Q fóra de duvida que de- 
: lia firmou inabalavelmente o seu juizo sobre a convenien- 
?ia da directriz pela direita, e tanto assim é, que chegou 
a afiançar aos deputados do districto, que podiam assegu- 
:ir na provincia que a questão ia emtim a ser decidida 
:.,r u m a  vez, conforme os votos pciblicos. 

O facto Q por6m que o illustre Ministro não deu satie- 
:a$o ao protnetti'do durante o anno que ainda mteve no 
'Governo; ao contrario fez votar a lei de 10 de setembro 
i; 18G1, mandando altear a ponte de Sancta Clara, no 
;:ie toda a gento na pi.ovincia viu menos um meio de at- 
tender a uma necessidade publica urgente, do que um 
modo novo de illudir a questão (a). 

,a)  A pretensb da directris pela esquerda do Mondego era tiio 
L-surda, que, para a colorir, nâo cessavam os seus exigiios defen- 

-w de n ligar d obra do levantamerito da ponte de Sancta Clara, 
.i :ra coitcloir que, tendo de se reconstruir esta ponte, nem era ne- - :~ario nern economico ir ievantar outra no sitio da Portella. Fixe- - 1 por isso votar a lei referida no intiiito de prejudicar a quest8o 
i : directriz pela direita. Este proposito manifesta-se claramente das 
; avras do sr. Jogo Cbrysostomo, proferidas na camara dos depu- 
.. 1.00. 

Gcusamos de insistir em que a ponte de Sancta Clara era sem- 
-: urna despem a mais, porque ainda hoje estamos persuadidos 

Jue o dispeudio das duns directrizes era cont pouca differença o 
-no, attendendo a que, se a ponte sobre o Moudego custava mais 
que a ponte sobre o Ceira, a differença era compensada com o 
iaao do custo do tragado da esquerda, mais estenao e de maia 

L =%a7 laboraç&o. 
.-&da assim o propoeito iniquo na promulga$o da lei veio de. 

- 1 I prejudicar Coimbra, porque deu logar Q substituigiio da antiga, 
s-.b solida e agradavel ponte de cantaria, ela moderna ponta 

I m ,  de catadura fsi~iima, da qsai p6da &m diw-se que q 
a 4 a  I peior que o ooacto, 



Mas eis aue este cavalheiro abandona o temao das obras 
1 

publicas, que passa 4s mãos do nobre duque de LoulB; e 
novo ensejo parece offerecer-se aos que manobram a oc- 
cultas, para lograr os seus planos, julgando quiçB que, 
com ser questão de que o Sr. Duque não teria noticia par- 
ticularisada. ~od iam sur~rehender a sua boa f6. 

I I A 

Adormecido, pois, o publico, ou, melhor, embalado na 
f6 dada pelo Sr. Thiago Horta, surge de novo a noticia 
de que se conseguiu satisfazer ao primitivo empenho do 
Sr. director; e tanto, que j B  o empregado das obras pu- 
blicas nesta cidade, por nome Carapinheira (a), tem an- 
dado sondando os alicerces da ponte sobre o Ceira. 

Vejo-me na restricta necessidade de referir todos estes 
factos a v. e ~ . ~ ,  porque B bem que sejam sabidos, visto 
que d lo  de si a prova de uma triste verdade, a saber: que 
ha um empenho em fazer derivar a estrada pela margem 
esquerda, que esse empenho mina a occultas; porquenão 
tem razi3es que o justifiquem, e que'parecendo cessar na 
sua acção, sempre que a voz da justiça se levanta, deixa 
que adormeça para encetar de novo a sua tarefa. 

Acham-se as cousas neste estado, quando a Camnra 
Blunicipal, ultimamente eleita, toma conta do governo do 
municipio. Que fazer entgo? 

Deixar de bracos cruzados aue a iniauidade se con- 
summe? NZto p6de' ser! Seria mLnos sollicita pelos interes- 
ses publicos do que a Commissiio Municipal e a Camara 
transacta, que j B  representaram ao Governo de Sua Ma- 
jestade em data de 23 de janeiro de 1860 e 20 de janeiro 
de 1863. 

Seria grave a responsabilidade que contrahiria com os 
seus committentes, cujos interesses mais vitaea assim des- 
curaria. 

Seria responsavel at8 para com o proprio Governo, 
porque o nto avisaria de um passo, que póde de~acredi- 

(a) Joaquim Monteiro Carapinheira, iam bom honiem, antigo em- 
pregado da camnra municipal e da direcção das obras publicas, que 
ainda hoje vive em S. Martinho do Bispo, ao qual, como a outros de 
collooaçlo subalterna, se commettiam certos trabalhos, no intuito 
de terem uma solução, a que outros de mais alta csthegoria se n8o 
prestariam. 



tal-o na opinizo de toda uma provincia, e at6 na do paiz, 
que não deseja ver malbaratado o dinheiro publico na con- 
strucção de uma estrada, de que ninguem se aproveitará 
de futuro, em quanto o rio der passagem na Portella. 

E com a Caiuara partilharia v. e ~ . ~  a responsabilidade, 
que, estou certo, ha de afastar de si nobremente. 

Resolveu, pois, a mesma Camara representar; e para 
melhor o poder fazer, n8o se poupou ao trabalho de ir 
illustrar-se sobre o terreno coni os seus proprios olhos. 

Teve a honra de convidar para osse acto a v. ex." e a 
outros cavalheiros, e ao proprio sr. director, que recusou 
acompanhal-a e esclarecel-a (em grave risco de se crer, 
que nHo tem a consciencia dos seus actos!) com o frivolo 
pretexto de ser delegado do hfinisterio das obras publicas, 
como se niio fora nessa qualidade unicamente, que a Ca- 
mara o podia eollicitar; mas não fez falta, porque o dis- 
tincto engenheiro, o Sr. Francisco Maria de Sousa Brandão, 
nobre e honradamente acceitou o convite; e com quanto 
se não prestasse a dar voto, elucidou a Camara cabalmente 
sobre o que era mister. 

Da representação que a Camara tem a honra de re- 
metter a v. ex.", para que a faça chegar ao seu destino, 
coustam as razões que lhe assistem, para que seja atten- 
dida como Q de esperar. 

Ocioso B logo que eu aqui as reproduza; mas nzo serb 
superfluo que eu peça a v. ex." se digne chamar a at- 
tenção do Governo sobre alguns pontos essenciaes. 

A distancia, que se tem figurado ao Governo ser 86- 
mente de menos de um kilometro, entre as duas directri- 
zes, com o intuito não direi, mas com o resultado de 
apresentar quasi de egusl custo a ambas ellas; 15 ao con- 
trario de 3:036 metros, pela fórma seguinte: 

Traçado da esquerda 

Ponte de Sancta Clara.. .................... 55'im 
Ponte do Ceira.. .......................... 136 
Leito da estrada.. ......................... 6:800 

7:493 



Ponte sobre o Mondego.. ................... 20Tm 
............... Avenida at6 á raiz do inonte.. 50 

Leito da  estrada até 4 Portagem.. ............ 4:200 
-- 

(a) 4:457 

E r a  necessario destruir esse argumento d a  quasi egual- 
dade dos traçados, que a cada passo se offerecia; e com 
quanto 9, vista nua  se conhecesse logo, que a differenqa 
nso podia ser a allegada, a Camsra Municipal qiiiz que  
ella constasse por um modo authentico, e por isso fez 
proceder 9, mediç2io do terreno (b). 

Conhecer-se-ha agora tambem, em face d'essn mrrliçzo, 
como era completamente destituida do base a avalia~iio 
do custo que se fez, ao que consta, de  15:000t$000 para 
a poute do Ceira, e 100:00005(000 para a do Mondego, 
a qual não chega a alcançar o dobro do comprimento 
d'aquella, ainda quando aos 207 metros do alveo do rio 
se accrescentem os 50 d a  su~erf ic ie  da  insua adjacente. 

Conhecer-se-ha ainda o &ande e desnecessaAo sacri- 
ficio de  tempo e espayo, que se imp8e a todos os que hou- 
verem de descer da  Beira at6 esta cidade, que de certo o 
repellirLo elles, atravessando o rio e deixando a estrada, 
com qiie iniitilmentc os querem beneficiar pela esquercta. 

Das difficuldades de  construcção d e  um e outro lado do 

(a) Re bem tios lembra, na rnedigio adoptou-se a variante de &r- 
rocos, que, cotno ee ve, era a mais curta e devia ser preferida. 

(b) Foi encarregado d'este trabalho o honrado e ntt~ncioso em- 
pregado da camara municipal Manuel JosB, fallecido em 10 de ja- 
neiro de 1883. 

Ao transmittir-lhe as instrucçòes, observou-lhe o presidente que 
era necessario cautella na mediçlio, para n8o deixar a aamara men- 
tirosa, se o governo a mandasse rectificar. Redarguiu o conscien- 
cioso empregado : aP6de v. m.Oe ficar certo de que venham quantoe 
engenheiro8 quirerem, ngo encont,rarh %I metro8 de diffmga aq 
i~piadi$lio que eu fioer.4 



rio n b  ha que fallar, v. e ~ . ~  viu, e vê qualquer pessoa, 
mesmo que não seja da sciencia especial, as grandiasimas 
dificuldades do traçado, pela margem esquerda, que têem 
de ser vencidas A custa de despendiosissimas obras de arte. 

Podem ellas hoje occultar-se, como se propala, e ao 
contrario dar grande vulto ás poiiqiiissimas difficuldades 
do lado direito, a fim de fazor pender a questlo para o 
lado do empenho especial; mas a verdade apparecerá sem- 
pre ser a que eu exponho e toda a gente conhece. 

E essas difficuldades augmentam-as ainda os grandes 
declives que alli ha, declives tão fortes e t2Io extensos ao 
mesmo tempo, que se diz levaram j& o Conselho das obras 
publicas a reprovar alguns dos estudos que lhe foram pa- 
tentes. 

Não devo omittir tambem o fallar das preconiaadas eco- 
nomias, com que se quer acobertar o traçado da esquerda. 
Conhece v. e ~ . ~  j4  que a differença da menor extensleo do 
traçado pela direita produz uma verdadeira economia, que 
irti compensar o custo, a maior, da ponte sobre o Mon- 
dego, que elle exige. 

Mas quando, por hypothese, o excesso da despeza fosse 
de dez, vinte, trinta contos, ou mais ainda, era esse um 
argumento serio para justificar a conetrucçIo de uma es- 
trada em tIo mAs condiçi3es tis portas de uma cidade como 
Coimbra? 

Podia, al6m d'isso, oppor esse argumento o Miniaterio 
das obras publicas, que deixou correr a estrada do Ceira, 
quasi sobre a margem d'este rio, quando, tendo-a levado 
pela parte superior do monte adjacente, teriam com o 
mesmo dinheiro adeantado o dobro? Podia oppol-o o mesmo 
Ministerio, que deve saber que nessa secpão de estrada, 
o que se fez não 6 o que elle approvou nas plantas e or- 
çamentos offerecidos, mas cousa muito diversa? Sim, podia 
oppol-o, repetimos ainda, esse mesmo Ninisterio, ao qual 
não tem custado approvar pontes sobre pontes, no rio 
Alva, que aproveitam sómente a alguns poucos habitantes 
das serras? 

Não! A economia é uin subterfugio, que n5o uma razlo 
sincera, porque, eni verdade, ainda em consciencia a não 
podem produzir. 

8 



Fora mister para isso que estivessem feitos e conditidos 
em fdrma os estudos de ambos os lados; e, diga-se o que 
se disser, não os ha completos, e se os ha a que dào este 
nome, darao de si que, postos por obra, depois se conheça 
que uma cousa eram no papel e outra na execução, como 
4s vezes tem j4 succodido, segundo se nos refere, e at6 se 
exemplifica. 

Ha  de v. ex.. ter talvez notado que eu, analysando as 
condições geraes da estrada, a não tenha considerado 
senão num ponto de vista geral, e nao queira referir-me 
4s convenienciae particulares de Coirnbra. 

NLo o faço por duas razões muito ponderosas. 
a primeira, porque o interesse da cidade esti felir- 

mente alliado com os intercsses geraes, e escusa-se de se 
fazer valer o interesse especial, quando o brado do inte- 
resse geral deve ser mais forte, para por si fazer proferir 
uma decisão justa. 

fi a segunda, porque temeria prejudicar a questuo, li- 
gando-a em demasia com os interesses de Coimbra. 

Fallo infelizmente escudado na experiencia. Ouça-me, 
poia, v. e ~ . ~ :  

Construiu-se a estrada geral de Lisboa ao Porto, e 
passou por Coimbra, porque não podia deixar de passar. 

Mas 4 entrada de Coinibra, longe de construir-fic em 
condições mais faceis, fez-se descer num declive tão forte, 
que a mala-posta, ao subil-a, tem de metter tres pa- 
relhas. 

Mas ao sahir de Coinibra deixou-se ultimameate con- 
struir uma t3o imperfeita estrada, desde a estação do ca- 
minho de ferro at6 o Loreto, que admira como ás portas 
da cidade se consentisse tal. 

Mas que diremos d'essa estrada a traves da cidade? 
'É parte d'ella a rua do Coruche, que se tornou mister 

alargar. 
Impoz-se ao municipio a obrigação de pagar dois terços 

d'esse alargamento, obrigaçso que nenhum outro municipio 
supportou, em eguaes circumstancias. E quer v. e ~ . ~  sa- 
ber o dom que o municipio recebeu em troca de tamanho 
sacrificio? Uma rua torta, sem alinhamento; ~ e n d o  ex- 
pressamente construida de novo, e no centro da cidade1 



E parte d'ella ainda a rua dos Fogueteiroe (fóksi de 
portas) e a Ladeira da Forca; esta com um declive in- 
toleravel juncto LL cidade, sendo facillimo o diminuir-lh'o; 
aquella com uina t30 estreita garganta, defronte do antigo 
hospital dos Lazaros, que logo que augmente a concorren- 
cia publica ao caminho de ferro, mais salientes se fa&o 
similhantes defeitos. E eguaes reparos fornece o declive 
defronte de Sancta Justa, ao tocar com o gazometro. 

Construe-se a estrada ferrea de Lisboa ao Porto; paesa 
nesta cidade, porque não póde deixar de passar. Para 
mostrar, porém, que os seus interesses n3o são tidoe em 
nenhuma conta, fez-se collocar a estaçSto a dois kilometros 
do centro d'ella (rua da Ciilçada), dizendo-se geralmente 
que era muito mais facil o aproximal-a da cidade, at6 com 
proveito da propria companhia, A qual a travessia do Mon- 
dego se tornava então mais commoda. 

Ora pois construe-se a estrada da Beira, e como n2lo 
digo para desfeitear a cidade, mas para continuar a não 
consideral-a, afasta-se d'ella o prolongamento da via, ainda 
que sacrificados com ella os interesses geraes de todo o 
paiz ! 

Isto nto pdde ser! 
O Governo não p6de continuar a deixar permanecer 

indecisa uma questão d'esta ordem, nem decidil-a, a final, 
contra os votos unisonos dos povos, das municipalidades, 
e de outros corpos do Estado, da imprensa toda, sem dia- 
tincçto de côr politica, dos proprios Deputados da provin- 
cia, dos votos mesmo de alguns dos seus conselheiroe na- 
tos, sómente porque a dois ou tres homens capriohosos 
aprouve collocar-se em opposiçào com todo o mundo! 

Não p6de ser1 E impossivel que seja! 
Cesse o favoritismo, e vença a justiça! 
Digne-se v. e ~ . ~  de coadjuvar-nos neste justo empenho; 

e não desanime do vencimento do pleito entre o publico e 
dois ou tres funccionarios do paiz, quando o Sr. Ninistro 
respectivo, que é muito probo e honesto, tiver emfim for- 
mado sobre elle o seu prudente juizo. 

A Camara de Mortagua teve j A  de luctar com o poder 
burocratico em litigio analogo; envidou seus esforçoe e 
venceu. 



Coimbra, o districto, a provincia n3o valem menoe do 
que ella, julgo eu. 

Deus guarde a v. e~.~-Coimbra,  24 de fevereiro de 
1863.-I11."'0 e Ex."'O Sr .  Dr. Caetano de Seixas e Vas- 
concellos, dignissimo Governador Civil do districto d'esta 
cidade. -O Presidente da Camara, Antonio Luiz de Soma 
Hawigues Secco (a). 

'SENHOR! Em portaria expedida pelo Ministerio dos ne- 
gocio~ do reino, com data de 10 do corrente, serviu-se 
Vossa Majestade de exprimir, pm intermedio do Ministro 
e Secretario de Estado respectivo, um voto assaz lison- 
geiro para esta Camara Municipal, qual o de que- aEs- 
peru Vossa Mhjestade que a nova Canlara, seguindo tãh 
louvavel exemplo (o da Commissto Municipal a que euc- 
cedeu), continuará as ~eformas encetadas e proctbrará me- 
lhorar e aperfeiçoar a administração do importante rnuni- 
cipio que lhe está couftado. » 

Nunca, Senhor, se offereceu ensejo em que esta Camara 
podesse mostrar quanto deseja corresponder :i soberana 
confiança de Voesa Majestade como agora, seguindo j4 
neste ponto o exemplo que lhe foi dado, e Vossa Majee- 
tade lhe ordena de seguir, e por isso ousa esperar tambem 
que ha de ser ouvida por Vossa Majestade. 
SENHOR! Tracta-se da directriz que deve seguir a es- 

(a) Este officio foi na secretaria da camara municipal escripto 
em borriio e em tiras de papcl, que iam sendo successivamente en- 
tregues a um empregado que lia para quatro outros, que escreviam 
a limpo. Um tirava o officio para o governo civil, v a t r o  outras 
tantas copias para os jornaes da cidade. O Conimbrzcense estam- 
pava-o no proprio dia da data. 

Não havia mão8 a medir, para evitar que a mB vontade da buro- 
cracia fizesse dar começo áa obras na ponte sobre o Ceira. 



trada da Beira, desde que toca no ponto da Portella de 
Villa Franca. 

O Governo de Vossa Majestade, de certo menos bem 
informado, quer fazer derival-a desde ahi até esta cidade 
pela margem esquerda do rio Mondego, atravessado Q 
Ceira na sua foz; Coimbra, o districto, e toda a provincia 
da Beira, instam para que, transposto o Mondego, per- 
corra a margem direita d'este rio. 

Dissentindo pois tambem esta Camara do arbitrio ad- 
optado na portaria de 9 de novembro de 1859, e em que 
parece se insiste contra toda a razão, como se deprehende 
dos trabalhos de sondagem executados nestes ultimo8 dia8 
para o levantamento da ponte do Ceira, vae hoje a mesma 
Camara Municipal, ante o throno de Vossa Majestqde; 
apresentar muito respeitosamente mais uma vez os pon- 
derosos motivos que devem guiar o Governo de Vossa Ma- 
jestade, para adherir emfim aos votos unanimes de uma 
provincia inteira, contrariados at6 hoje por inexplicavel 
mau fado. 

Curteza, facilidade, economia e belleza, eis s~ qnatro 
razões de decidir na preferencin de dois ou mais traçados 
concorrentes. 

A directriz da margem direita tem logo incontestavel 
vantagem sob o primeiro ponto de vista, porque ella consta 
proximamente de 4:457 metros, ao passo que a da mar- 
gem esquerda se desenvolve sobre 7:493 metros, obri- 
gando assim a quem percorrer a estrada da Beira, e ae 
achar a 4,5 kilometros d'esta cidade, a ter de afastar-se 
até chegar a ella num desvio de 3:036 metros. 

A facilidade de construcção n%o p6de soffrer contro- 
versia, que esta ella toda do lado direito: terreno mais 
plano, contra o accidentado do lado esquerdo, e além 
d'isso despido das frequentes camadas de pedra, que a 
cada passo dificultam o terraplanamento por este lado. 
Não 6 tão facil avaliar por qual das duas margens de- 

cide a razão da economia, porque, para que o fosse, care- 
cia-se de que estivessem levantadas as plantas em fórma, 
e com ellas verificados os orpamentos respectivos, dasdo 
base assim ao juizo relativo; mas infelizmente esses dadoe 
consta a esta Camara que não existem, ao menos tão per- 



feitos como fora de desejar, e mbrmente ainda no tocante 
ti margem direita, cujos estudos Q publico têem ido muito 
pelo alto. 

Apesar d'isso, a perspectiva geral dos dois leitos, que 
a estrada pbde seguir, deixa convencer, á primeira vista 
logo, que o da esquerda, por isso que mais desenvolvido, 
de mais difficil construcção, demandando numerosas obras 
de arte, e assentando geralmente sobre valiosos terrenos 
a expropriar, deve ficar muito mais caro e com excesso 
tal, sobre o da direita, que chegarn para compensar a des- 
geza a maior que (Q necessario ser leal e não occultal-o) 
deve custar a ponte sobre o Wondego, talvez d'um valor 
dobrado, ou mesmo alguina cousa mais, do que a ponte 
sobre o rio Ceira. 

Resta a belleza. 
SENHOR! Ha de Vossa Majestade ter presente ainda na 

sua memoria a passagem pictoresca e singular (porque n8o 
tem rival em o nosso paiz e nem talvez nos estranhos,- 
mais sublime ainda do que aquella a que o principe de 
Lichnowsky, encantado, nas suas a RecordaGes do anno 
de 1842n chamou a a  madS pomposa perspectiva sobe  as, 
campinas do Mondego)~, que se desdobrou ti vista de Vossa 
Uajestade, ao transpor pela primeira vez os montes de 
Sancta Clara, no dia 23 de abril de 1852 (a). 

Pois, Senhor, a directriz da direita do Mondego Q novo 
realce pela v80  do homem a esse tão bello quadro da na. 
tureqa. A grande arteria, que vivifica Coirnbra desde a 
estação do caminho de ferro at8 ao largo da Portagem, 
prolongada desde este ponto atd á Portella, atravez de .  
continuadp alameda, iria ainda levar uma seiva nova a 
toda a provincia da Beira. 

NLo pbde haver já hesitações onde não ha motivos que 
as legitimem; onde a opini2lo unanime não deixa a ellae 
làgar; onde a verdade assim apparece tSio clara. 

(9 O redactor da representação acompanhava ncde dia na qua- 
lida e de secretario geral servindo de governador civil a comitiva 
real, e teve oceasião de resenciar quanto gabada foi pelos reaes 

galas da primavera. 
B viajantes a perspectiva e que se tracta, mais realçada entb pelae 



SENHOR! Confia esta Camara na illustraç30 de Voeea 
Majestade. 

Confia não menos no seu amor por esta nobre terra, berço 
da monarchia, honrada sempre pelos Augustos Predecesso- 
res de Vossa Majestade, e airida hoje a cidade nacional poi. 
exoellencia, porque Q dentro de seus muros que a parte 
mais illustrada e esperançosa da mocidade portugueza vem 
colher a instrucção, que depois transforma em servipos 'a? 
pais. 

Porque n8o confiari, pois, em que Vossa Majestade ser4 
servido ordenar ao ~ e n  Governo que justiça lhe seja feita? 

Esta Camara continua a fazer sinceros votos pelo pro- 
longamento da vida de Vossa Majestade, que a todos n6s 
8 mister. 

Coimbra, sala das sessões da Camara Municipal, aoe 19 
de fevereiro de 1863. 

Antonio Luiz de Souea Henn'pes &eco, pre- 
sidente. 

Josd Antonio dos Sanctos Neves Doria, vice- 
presidente. 

José Francisco de Oliveira Reis, fiscal. 
Ricardo Arrtunes de Macedo. 
Ruba  Yereiva de Carvalho. 
Diogo José dos Sanctoe. 
José de Oliveira Rocha. 

Ill.mo e Ex.'"O Sr. -Camara Municipal de Coirnbra. - 
1." repartição.-Numero 346 (a).-Foi presente A Camara 
Municipal d'este concelho, em sese80 de 6 do corrente, o 

(a) Para melhor iotelligencia d'eete officio, transercvemoe aqui O 
officio do visconde da Luz que o provocou: 

Copia da copia. - Minist,crio das obras publicas, 'commercie 
e industria. -Repartição de obras publicas - Livro 1C.0, n.*, a9 



officio que V. Ex." se dignou dirigir-me com data de 2 
d'este mez, incluindo por copia o que por sua vez foi 
a V. ExSa dirigido pelo Sr. Visconde da Luz, em 20 do 

reterito, Acerca da directriz da estrada da Beira, esco- 
fhida superiormente. 

Resolveu a mesma Camara que, eendo este ultimo officio 
apenas um infundado indeferimento, pelo Sr. Visconde da 
Luz, A segunda das trea representaçi3es d'estrr Municipa- 
lidade, não ha por ora que representar de novo, devendo 
aguardar-se que o Governo de Sua Majestade, emfim, bem 
inteirado da justiça dos clamores de toda uma provincia, 
resolva como 6 de razão. 

Quer porhm a Camara Municipal que eu amplie o offi- 
cio? que a V. Exaa tive a honra de dirigir ein 24 do pre- 
terito fevereiro, com as novas consideraçõerr que a occasião 
pede, e sobro tudo exige o conteúdo do officio do 11:x."O 
Visconde da Luz. 

E antes que eu entre em materia, permitla-me V. E x . ~  
que olhe um pouco para a forma do referido officio. 

Todos nos sabemos que se expedem das secretarias mui- 
tos actos, de que os chefes nlo têem conhecimento, ainda 
que e6 a elles compita a responsabilidade legal, e em re- 
conhecimento d'ella são redigidos de o~dena do minietro 
respectivo. Nisto ha sbmentewboa fb e impossibilidade de 
obrar de modo diverso. 

e 237. - IILmo e ex.mO ar. -Em referencia ao seu officio de 7 do 
corrente, encarrega-me o ex.mo ministro de declarar a v. ex.., para 
sue intelligencia e para que o fi~ga constar íL carnars municipal de 
Coimbra, que o governo resolveu lia muito tempo dirigir pela mar- 
gem esquerda do Mondego a estrada entre Coirnbra e a ponte da  
Mucella; que nos trabalhos d'esta linha se hão despendido sommae 
importantes; que esta e outras circumstencias obrigam a proseguir 
no tragado que se adoptou, segundo o qual ser& forçoso construir 
em local designado uma ponte sobre o rio Ceira; e, finalmente, que 
a coiistrucgão d'esta ultima obra d'arte se ordenar& logo que seja 
approvado o respectivo projecto, o qual se mandou reformar em 23 
de janeiro do corrente anno. 

Deus guarde a v. ex.' - Direcg50 geral das obras publicas, em 
20 de fevereiro de 1863. - Ill.mo e ex.lo sr. governador civil do 
diatricto de Coimbra - Visconde da b. 



Seria porem esse o caminho que devera seguir-se, quando 
ae tracta de um objecto tão momentoso, em que B grande 
a responsabilidade do Sr. Ministro, no qual o indeferi- 
mento á petiçgo de uma Camara importa negar justiça a 
uma multidão de municipios, e sobre o qual, ainda, as 
representações todas têem sido dirigidae a Sua Majee- 
tade? 

Ninguem o dirá! 
O nobre Duque de Loiild sabe bem que a deciszo s6 

podia partir neste caso do Governo de Sua Majestade, e 
que, para fallar em nome do mesmo Governo, s6 S. E X . ~  
era competente, e B cavalheiro por extremo delicado para 
proceder em conformidade. 

Tem sido tambem notado nesta cidade que, n8o se ha- 
vendo nunca redarguido a nenhumas representações sobre 
o objecto, agora sómente o fizesse a secretaria das obrae 
publicas, quando era j4 notorio que as municipalidades e 
os povoe da Beira iam mais uma vez pedir justiça ao Go- 
verno de Sua Majestade. 

Mas urge attender já tis razEies allegadas pelo Sr. Vie- 
conde. 

Dia S. E x . ~ ,  em nome do Sr. Duque, que o Governo 
reeoiveu ha muito dirigir a estrada pela margem esquerda 
do Mondego. 

Diz a verdade, porque naturalmente se refere 4 celebre 
portaria de 9 de novembro; mas n5o devia S. E X . ~  occul- 
tar? porque são circumstancias illustrativas, que o pri- 
meiro, que se n ã o  resolveu a dar-lhe execuçlo, foi o pro- 
prio Sr. Ministro que a referendou, e que a elle se seguiu 
o Sr. Thiago Augusto Vellozo de Horta, que estava r e -  
solvido a tomar diverso rumo. Honra lhe seja! A reso2ução 
do nobre Duque de LoulB, quando compenetrado da ver- 
dade, dizem os seus precedentes de respeito pela justiça, 
e opinião publica illustrada, qual vir4 a ser. 

Continua S. Ex.' que nos trabalhos d'esta linha ( d a  
margem esquerda) se hão despendido sommae importantes. 

Façamos aqui unia pequena pausa. 
Se B verdade, como creio, O que diz o Sr. Visconde, Q 

fóra de duvida que essas sommas importantes têem sido 
menos bem despendidas-1.O porque não é a linha de 



tanta extenszo, que t+s exija-2.O porque podiam ecdao- 
misal-as, quando, mesmo teimando em levar a estrada pela 
esquerda, n%o tivessem evitado o estendel-a pelo% unicos 
pontos razoaveis para ir procurar desvios taes, que seriam 
o descredito da sciencia, em quem de futiiro olhasse para 
uma tão absurda projecção. 

Mas nesse mesmo facto vejo eu mais uma prova da 
milita justiça, que assiste ás municipalidades e aos po- 
VOS. 

Pois que se despendem importantes sommas nos estudos 
da linha esquerda, e se abandonam totalmente os estudos 
da linha direita, razão provada B essa de que se não está 
habilitado a estabelecer o juizo seguro da preferencis da 
linjia esquerda sobre a da direita, a qual ainda não foi 
estudada. 

Accresce que não 6 r a d o  para preferir uma directriz 
reconhecida melhor, o despendio já feito nos estudos da 
peior. Se o fôra, teriamos justificado que quem malbarata 
uma somma avultada, deve prodigalisar inutilmente outras 
novae sommas. 

Mas um reparo final offerece ainda esse motivo de des- 
attender os justoe clamoros dos povos. 

Ao ouvir-se que, adoptado o traçado da direita, se per- 
dem esses sommas importantes despendidas com os estudos 
da esquerda, crer-se-ia que, preferido o da esquerda, taes 
estudos seriam aproveitados na execuçIo. 

Ora 6 possivel que os venham a aproveitar, não nego; 
mas 6 mais provavel que nIo aproveitem, pois B publico 
e notorio que na secção ao longo do Ceira, para n3o fallar 
de outras obras, em nada têem seguido as plantas appro- 
vadas no ministerio das obras publicas; e para credito do 
mesmo ministerio, e em especial do Conselho das mesmas 
obras publicas, melhor B que assim o creiamos, porque 
cumpre nlo suppor que a sciencia approvasse o que por 
ahi se tem feito. 

Refere ainda o Sr. Visconde que outras circumstancias 
obrigaram a prosegiiir o traçado que se adoptou. Atc! que 
S. E x . ~  se digne declarei-as, fico inhabilitudo para ava- 
lial-as. Fôra pordtn de desejar que em negocio de tanta 
monta houvesse todas as franquezas, e se nlo occultasse 



parte dos motivos, que determinaram um arbitrio t b  con- 
trario aos interesses dos povos. 

Por ultimo affirma o Sr. Visconde que o traçado da es- 
querda demanda uma ponte sobre o Ceira, e se procederá 
B sua construcç8o logo que esteja reformado o projecto 
respectivo, como se mandou em 23 de janeiro ultimo. 

P6de S. Ex." ter a certeza de que esta ponte n?lo leva 
sbmente tres arcos, nem o technico Sr. Carapinheira, que, 
pelo que o publico observa, parece estar incumbido do 
levaiitamento das plantas, pois que já IA foi traçar os pri- 
meiros esboços, ser8 capaz de operar esse milagre; mas 
carece de cinco, certamente, metade do que a ponte sobre 
o Mondego: logo, melhor fôra reformar as ordens expedi- 
das, que não os projectos, e mandar estudar a planta para 
a ultima, que jA se vê n%o avulta em quantias que façam 
pasmar, mórtnente sendo feita com economia e diligencia. 

Tendo rcdarguido a todos os pontos constantes do officio 
do Sr. Visconde da Luz, devo agora apresentar a V. Ex.' 
as seguintes considoraqGes, rtinda que d'ellas bem sei ntlo 
carece jA para firmar inhabalavelmente o seu esclarecido 
juizo. 

Diz-se que, se a vontade do publico está de um lado, 
as razi5es da sciencia estão pelo outro. Não 6 exacto. 

As duas directrizes ainda não foram estudadas senão 
pelo Sr. engenheiro João Luiz Lopes, que com ellas des- 
pendeu alguns dias: ora este cavalheiro optou com resolu- 
çâo firme pelo lado direito. 

Nao foram estudadas pelo Sr. Director do districto; 
porque, ainda que seja certo que tem dado, com egual se- 
gurança não direi, mas com notavel tenacidade, voto pela 
margem esquerda, é tambem nâo menos certo que por ei 
não fez nenhuns estudos directos sobre ellas, antes se diz 
que sd comparecera na occasião dos trabalhos da margem 
esquerda para ordenar ao respectivo empregado technico, 
que, chegado 9, Copeira, seguisse com a estrada a en- 
troncar por Valle do Inferno na de Lisboa, isto Q, exacta- 
mente por onde ella nunca podia ir, mesmo preferida a 
margem esquerda. 

Foi muito desconfiar do patriotismo do Sr. Conde 
da Anadia, do digno par do reino o $r. Miguel Osorio, e 



de outros proprietarios abastados, o suppor que recusa- 
riam dar passagem pelas suas quintas ao traçado d'esse 
lado, que razoavel e infallivelmente devia de atravessal-as. 

Não foram estudadas pelo engenheiro, Sr. João Chry- 
sostomo, porque o não podia fazer, como já disse no ante- 
rior officio d'esta municipalidade, visto o pouco tempo que 
se demorou nesta cidade, que o forçou a perfilhar os es- 
tudos não direi, mas as palavras dos informes do Sr. Di- 
rector. E todavia,. pena B dizel-o, foi a auctoridade de t&o 
distincto engenheiro que se quiz que pesasse no Conselho 
das obras publicas, para levar este tribunal respeitavel ao 
inconvenientissimo parecer, que serviu de base á estranha 
portaria de 9 de novembro! 

Não foram estudadas ainda por muitos habeis engenhei- 
ros, que nesta cidade têem servido sob o mando do Sr. Di- 
rector, porque a tarefa que se Ihes tem imposto B ~6rnente 
d e  caminhar pela margem esquerda, de modo quc pelo 
que toca ao lado opposto não ha estudos alguns serios. 

Facto 6 todavia assás notavel que esses engenheiros, 
com quanto não habilitados pelo juizo relativo dos traba- 
lhos de um e outro lado, mas á simples vista nua do ter- 
reno, optem todos, ao que se diz, pela margem direita; 
ao passo que o Sr. Director, que nenhum estudos tem por 
si feito, opte com tanto affinco pelo lado esquerdo! Mas 
emfiin ao Governo sobe a opini8o d'este e na0 os parece- 
res d'aquelles. 

E não admira que elles assim pensem, quando o negocio 
6 de si claro; tPo claro, que o proprio Sr. ex-ministro 
Thiago Augusto Velloso de Horta professa o mesmo pa- 
recer, s6mente pela perspectiva geral das duas margens, 
com quanto lh'a não facilitassem pela melhor parte, quando 
aqui veio ha pouco mais de dois annos, se me não engano; 
porque em logar de conduzirem a S. E x . ~  ao observatorio 
da Universidade, que ficava mais perto, e d'onde tomaria 
conhecimento perfeito do objecto, levaram-o a S. JosB dos 
Mariannos, iim pouco mais distante e d'onde lhe n" no era 
possivel formar idêa tão completa. 

Vem egualmente para notar que o8 abalisados enge- 
nheiros, Conselheiro Placido A.  Cunha e Abreu, Chelmich, 
e Souaa Brandão, que todos têm mais ou menos noticia 



dos dois traçados, afirma-se que sempre foram pelo da di- 
reita; e ainda que o derradeiro d'estes cavalheiros, quando 
ultimamente em Coimbra, se recusou a dar voto na ma- 
teria, estou que sb assim procedeu por melindre atten- 
divel. 

De tudo o que tenho expendido parece-me que V. E X . ~  
deduzird, como eu deduzo, que a voz da scienc$a nnão está 
em opposição com as aspiraçiies do publico, as quaes, fal- 
lando a verdade, 86 vejo contrariadas pelo Sr. Visconde 
da Luz e pelo Sr. Director, isto 6, pelos dois proprios a 
quem menos razão assiste para tanto. 

Que pretexto pordm buscam para impor o seu arbitrio? 
A enormidade da differença do custo! 
Devo demonstrar que nem ainda nesse ponto lhe assiste 

rasgo. 
Dado que a importancia de 100:000~000 de rdis seja 

o preço da ponte do Xondego (conforme a calculou o 
Sr. Director, ao que consta, para aterrar o Conselho e 
Governo com o espectro de t3o desmesurada moeda) hs  
a encontrar logo nessa somma: 

1 . O  -50:000&000 de r&, nessa hypothese, do custo 
da ponte do Ceira, que 6 metade e mais P , 5  em relação 
i do Monde~o. 

V 

2.' -O superior valor das expropriaçaes pela esquerda. 
3.' -0s superiores aterros e desatterros pela mesma 

parte. 
4.' -As superiores obras de arte, em numero e di- 

mensaes, pelo meemo lado, que orçam, se não excedem 
4s da secção do Ceira, que se diz têem causado espanto 
grave no Ministerio das obras publicas; mas sem razão, 
jh  ue deixaram correr o traçado á revelia. E logo manifesto que a digerença do custo da ponte 
do Mondego fica assim absorvida ou ao menos muito at- 
tenuada, mesmo tomando por base o calculo do adversa- 
rio, calculo que supponho, repito, assas exaggerado, por- 
que, em verdade o custo d'essa ponte não p6de exceder 
O dobro da do rio Ceira, ,que de principio orçaram, se- 
gundo consta, em 15:000b000 de rCis e ultimamente em 
25:000gS(000, o que d i  para a do RIondego 30 ou 50 contos 



Quero pordm computal-a mais uma vez em 100:000~000 
&e réis, e agora sem nenhuma das compensações, do que 
acabo de fallar, e entso perguntarei: 

1.O -Se valeu, 86 para alargar a rua do Coruche, alids 
do Visconde da Luz, desalinhada mesmo como ficou, des- 
pender muito approximadamente 40:000W000 rbis, não 
valerl para ligar a estação do caminho de ferro, a trav6s da 
cidade, com a estrada da Beira, gastar agora 100:000~000 
réis? 

2 . O  Mais: n lo  valer4 para toda a provincia despender 
esses mesmos 100:000&000 rbis, a fim de eliminar 3 kilo- 
metros do traçado? 

Responde affirmativainente o segiiinte calculo:, Posta a 
estrada em exploração, dê-se que 100 carros diarios a per- 
correm, em direcção opposta, com uma carga de 588 kilo. 
grammas, por cada um, a razão de 60 rbis por kilometro. 
Dar-nos-ha isso por cada carro 180 e por todos 184000 
réis diarios, quk, multiplicados por 365, sommarão o des- 
pendio de 6:570#000 réis annuaes. Demoe egtialmente 12 
passageiros a 45 réis o kilometro, ou valha 135 nos 3 kilo- 
metros, e 1b620 rdis diarios, os quaes, multiplicados por 
365, darão 5314300 rdis. Ambas as parcellas reunidas 
sommarão jh 7:1014300 r&, que, multiplicados por 20, 
produzirão um capital de 142:026d000 rbis. 

Ahi a economia de dinheiro, que lucra a provincia, 
a fora a perda de tempo, por nao ter de percorrer OS 3 
kilornetrori a maior! Efitorçam-se como podérem, mas esse 
capital não absorve a ponte! 

E já que vim, sem o querer, a tocar de novo na maior 
distancia dos 3 kilometros, devo dizer a V. E X . ~  que a 
differença é ainda mais avultada do que a de 3:036 mo- 
tros, fixada na representaçso d'esta municipalidade. A 
prova 6 facil: do lado esquerdo, aperfeiçoar o leito da 
actual estrada B alongel-o para procurar as planuras; do 
lado direito, ao contrario, aperfciçoal-o é diminuir-lhe a 
extensão, porque se lhe tiram algumas das curvas da es- 
trada que hoje exi~te. 

Vou sendo já iiin pouco diffuso, e a pesar meii terei 
esgotado em parte a sua paciencia (que esteja V. E X . ~  
certo desejo economisar para as demais vezes em que a 



falta de remedio superior me compilla ainda a importunar 
a V. E x . ~ ,  visto que a Camara Municipal não perde de 
vista o objecto); e por isso concluo por hoje, pedindo a 
V. Ex." se digne alcançar do Governo dois favores: 

O 1 . O  consiste em que tracte a provincia da Beira e 
esta propria cidade com a mesma attenqão com que se 
houve para com os briosos habitantes da Figueira, cujos 
clamores ouviu, ainda quando s6 se dirigiam a um func- 
cionario habil, que fez irnportantcs serviços 6 villa e a 
toda a provincia, e que pesar foi se involvesse ou o in- 
volvessem em negocios domestico8 do municipio; 

O 2.O consiste em que resolva a pendencia por uma vez; 
e se carece ger illustrado, mais do que jfi o est6, depute 
engenheiros tiabeis e conscienciosos, que, vindo inteirar-se 
da verdade sobre o local, possam dizer-lhe depois qual a 
immensa razHo que assiste aos povos nas suas justas re- 
clamações. 

Folgaremos de mostrar depois a todos o nosso cordeal 
reconhecimento, como j B  hoje o patenteia esta municipa- 
lidade ao Sr. ex-ministro Thiago Augusto Velloso de 
Horta, pelas suas cavalheirosas declarapões na Camara 
dos Srs. Deputados. 

Esta cidade não suspeita nenhuns, em quem o Sr. Duque 
de LoulB reconheça os predicados necessarios; folgaria 
mesmo de que em o numero entrasse o Sr. engenheiro 
Jo5o Chrysostomo, pois, porque Q homem entendido e 
probo, estudando a final a questzo por si proprio, nEo re- 
cuar6 ante a declaraçk? que a justipa e a sciencia saber30 
ins~irar-lhe. 

E póde um d'esses engenheiros ficar logo encarregado 
da direcçzo da obra, ainda que sob as ordens do Sr. Di- 
rector do districto (para lhe não prejudicar a situac,ão, ate 
que se execute o principio salutar da transferencia appli- 
cado a estes mesmos funccionarios), mas obrando com 
responsabilidade pessoal e dando-se-lhe garantias sufficien- 
tes para algum caso de exigencias de cartas particularea 
sobre remoção instantanea, a que o Sr. Vieconde, mau 
grado seu, tem de submctter-se, e 1180 menos o Sr. Di- 
rector, que se mostra posteriormente sempre afflicto com 
occorrencias taes. 



h prejudicial ao serviço publico que engenheiro8 habeie 
venham practicar para esta direcção, e quando jl suffi- 
cientemente amestrados, se Ilies dê logo guia de marcha. 

Deus guarde a V. Ex."-Coimbra, 12 de Março de 
1863. 

Ill.mo e EX.~O Sr. Dr. Caetano de Seixas e Vasconcel- 
108, digniesimo governador civil do dietricto d'esta cidade. 

O Presidente da Camara, 

Antonio Luiz de Sowa Henripues Secco. 

N5Lo ficaram as diligencias da camara municipal sbmente 
no que acaba de ver-se; ao contrario, continuou no em- 
prego de todos os meios legaee ao seu alcance, ate que 
justiça lhe foi feita. 

1 .O 

Assim, sobre proposta do vereador fiscal Oliveira Reie, 
na sessIo de 12 de fevereiro de 1863, dirigiu-se a todas as 
camaraa municipaes dos trea districtos das cidades de 
Coimbra, Guarda e Vizeu por meio do seu officio circular 
de 18 de feverciro do mesmo anno (a), pedindo a sua 
coadjuvação juncto do governo. 

(a) Ofio ci~cular  &o camarcw doe diatrktoe de Coimbra, VÊaeu 
e Guarda, em 16 de fevereiro de 1863. -A camara municipal d'esta 
cidade deliberou, em sessão de 12 do corrente, que se rcpresentasse 
ao governo de sua majestade sobre a maior convenieiicia para os 
interesses da provincia em geral, e em especial d'esta cidade e dis- 
tricto, de que a estrada da Beira, chegando B Portella, passasse 
para a margem direita do Mondego, e outroeim que, communicando- 
ee 4 camwa, a que v. e.a dignamente preeide, eeta resolução, fosse 



Conhecedoras de que se tratava de um verdadeiro n s  
gocio de interesse publico e náo de um empenho local, 
conservamos de memoria, que todas ou qumi todas noe ou- 
viram. Todavia hoje só podemos dar testemunho com res- 
peito aoa seguintes municipios: Arganil, Ceia, Goes, 
Quarda, Louzã, Mangualde, Mortagua, Penacova, Penalve 
do Castello, Poiaree e Taboa. 

Sobre proposta do mesmo vereador fiscal, na seedo de 
27 de fevereiro, dirigiu-se a carnara municipal egualmente 
aos deputados dos districtos de Coimbra, Vizeu, Guarda 
e Castello Branco (a), em officio circular de 12 de março, 

a mesma convidada a adherir a semelhante voto, representando 
tambem, se o julgar conveniente, como j4 algumas municipalidades 
e povos o têem feito. 

O que assim tenho a honra de communicar a v. 8.' 
Deus guarde a v. a:, etc.-0 presidente, Antonio LuU de S w a  

Henripuee Secco. 

(a) Eir a lista dos mesmos deputados por districtos: 

Cesario Augusto de Azevedo Pereira. 
Francisco Fernandes Costa. 
JosB Maria de Abreu. 
Manuel JosB de Sousa. 
JosB Au usto de  Almeida Ferreira Galvh .  
~ n t o n i o % ~  jpcio Quaresma h p e i  de Vasconeellos. 
Sim-ão Maria de Almeida. 
Vicente JosO de Seiça Almeida e Silva. 
Pedro Augusto Moiiteiro Castello-Branco. 
Antonio Abilio Gomes Costa. 
Jos6 de Moraes Pinto de Almeida. 
Carlos Bento da Silva. 

VIZEU 

Friti~cisco Coelho do Amaral. 
Bernardo de Albu uerque e Amaral. 

TOY. 1V 

8 Antonio Uouveirr sorio, hojo lrieconde de Vi&-&fendo. 
9 



para que no p a r l a m e ~ t o  advogassem a nossa causa, e effe- 
ctivamente jti 14 tinha começado a agitar-se a queetão 
na sesaão de 2 do mesmo mea. 

Ao deputado JosB Maria d e  Abreu, que abriu o debate 
com uma nota de interpellação, seguiram-se os deputados 
Thiago Horta, Quaresma, Monteiro Castello Branco, Coe- 
lho do Amaral, Serpa, e Cesario. 

Na sessão de 7 pediram para tomar parte n a  interpella- 
çto Simão Maria d e  Almeida, João Chrysostomo, e An- 
tonio Abilio. 

Na d e  14 fallaram ainda os deputados Quaresma e João 
Chrysoetomo ; e não nos lembra agora se em alguma outra 
sesaão se fallou egualmsnte do assumpto. 

Andaram geralmente todos bem; mas um ou outro (ex- 
cepçties) não duvidaram persistir em inexactidões d e  fa- 
ctos, jA desfeitas, sem que todavia ousassem contrariar a 
opinião publica, com o receio bem intendido d e  futuras 
conseqnencias. 

Bernardo de Almeida Azevedo. 
Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira. 
Modesto João Borges. 
Antonio Augusto Soares de Moraes. 
Antonio de Serpn Pimeritel. 
Antonio Roberto de Oliveira Lopes Branco. 
Crietano Maria Fcrreirs da Silva BeirZo. 
Manuel Pereira Dias. 

GUARDA 

JosB Maria da Coata e Silva. 
Josb de Oliveira Baptista. 
Thiago Augusto Velloso de Horta. 
Conde da Azamboja. 
Antonio Pacheco Qiiadros e Napolee. 
Francisco Abranches Homem. 

CASTELLO BRANCO 

Miguel Osorio Cabral. 
Gaspar Pereira da Silva. 
Joaquim de Albuquerque. 
Antonio Pinto de Albiicluerque Mesquita e Castro. 
Manuel Vaz Preto Girnldes. 



Como a cansa era de todos, e por isso tembem do povo 
de Coimbra, intendey 8 camara que era incjippengavel que 
as boas vontsdea se nIo limitassem a sep ra r  tado da 
scçto dos seus reprewntonfee, mar ee manifestaseem por 
si directamente. 

Neste intuito os vereadores dirigiram-se pessoalmente 
aos domicilios de cerca de d o z ~  cidadãoe, para lhe8 pedir 
que elles incorporados viessem em dia de sess#o pedir d 
camara munici al, que Ihes facultasse os paços do concelho i' (os modestos e outr'ora e não os faustuoeos do dia de 
hoje, que sabem a pimenta da mais fina) para ahi çelebra- 
rem uma grande reunião, que elles iam -mnvocar com o 
fim de representar tambem. 

Presidiu S assemblêa o fallecido respeitavel antigo, ba- 
rão de Sancts Comba-Dão, e uma repreeentação popuiar 
foi votada ahi mesmo, no dia 1.O de março de 1863. 

Dois dias depois, a 3 de março, representava egual- 
mente a juncta geral do districto. 

Emfim, a 12 de março, o honrado duque de Lould, mi- 
nistro e secretario de estado dos negocios das obras publi- 
cas, livre da pressão burocratica, e plenamente convencido 
da justiça que nos assistia, deferiu (a) aos pedidos unani- 

(a) Nos primeiros momentos, o duque besitaía em nos attender. 
Um dia o propiio governador civil, que era absolutamente favora- 
vel, nos disse, aliite muito amavelmente, que o negocio encontrara 
obstaculos, e a camara municipal havia creado grandes difficulda- 
des ao governo, tendo feito agitar a opini8o da cidade. O remedio 6 
simples, tomitmos nós a liberdade de observar a S. Ex:: o governo 
faz justiga aos povos, e afasta para longe de si dois ou tres impor- 
tunos contradictores, com o que nada perde. 

E que eSectivamente havia sómente preeeiio da eecretaria, pro- 



mos dos povos e doe corpos, que os representavam pela 
seguinte 

PORTARIA 

Copia de dopia. - Ministerio das obras publicas, commercio e 
indilstda -Reparti$ão de obras publicaa. - Copia. - Sendo pre- 
eente a s9a majestrde el-rei a s  representaçiiee da juncta geral, daa 
camarae municipaes de differentes concelhos e da capital do dietri- 
ato de Coimbra Bccrca da directriz do laiigo da estrada de Coimbra 
a Celorico, comprehcndido entre Coimbra e o rio Ceira; e atten- 
dendo o meamo augusto senhor a que o traçado pela margem di- 
reita (com quanto obrigue 4 construcçiio de uma ponte no Mon- 
dego, mais dispendiosa do que a ponte que seria necessario lançar 
eobre o rio Ceira preferindo-se a margem esquerda) 6 mais curto 
do que o traçado quc, começando na ponte actual, seguisse a es- 
trada de Lisboa até Valle do Inferno, para continuar depois at8 B 
foz do Ceira; e considerando finalmente que a diminuição no com- 
primento de uma linha de coi~imuuica~âo se traduz em vantagem 
permanente para o transito publico: ha por bem sua majestade 
el-rei resolver que o lanço em questiio seja construido pela margem 
nortg do Mondego, cumprindo que para esse effeito se proceda á 
confeqão do competente ante-projecto, tanto pelo que respeita 
4 estrada propriamente dicta, como em relaçBo & ponte sobre eute 
ultimo rio, iicando sem effeito ae ordeiis expedidas sobre tal objecto 
em portaria de 9 de novembro de 1859. 

O que pelo ministcrio das obras publicas, commercio e industria 
se communica ao director das obras publicas do diotricto de ('oim- 
bra para sua intelligencia e devida execuç80. - I'aço, em 12 de 
m a r p  de 1863. -Duque de LoulL. 

Honra 4 sua memoria por mais este titulo! 

va-o eete e6 facto, que correu no tempo como verdadeiro. Elucidado 
o duque sobre a nossa justiça, ao expedir a sua ultima resolução, 
chamou um chefe de repartição para redigir a portaria de 12 de 
março, e niio, como era uso, o director geral, o principal patrono 
da directriz da esquerda. 

Este e outros caso8 semelhantes estão pedindo a croação de sub- 
secretarios de estado, para pôr cobro de vez h pressilo dos directores 
geraes sobre os ministros, prcss8o tanto mais damnosa, quanto elles 
não praças combatentes da milicia politica. 



Por curiosidade consignaremos neste logar o custo das 
quatro seguintes obras : 

Lanço de Coimbra ao Calhabt? ........... 40:07551675 
Lanço do Calhabt? ao Cachapuz .......... 24:3744990 
Ponte da Portella.. .................... 62:921#445 
Ponte de Sancta Clara.. ................ 65:835#035 

NIo eotamos por agora habilitados para decompor eatas 
quatro sommas. Parece-nos, porbm: 

Que a 1." deve comprehender o custo das obras do caes 
e largo da Portagem, porque do contrario ee nos ant'olha 
excessiva a cifra dos quarenta contos; 

Que a l.= e 2." n20 ascenderiam a sessenta e quatro 
contos, se a estrada seguisse do portão do Seminario por 
Marrocos ou mesmo Villa Franca, como já dissemos era 
opiniiio nossa; 

Que a 3.a mais niio avultaria, e talvez avultasse menos, 
se a ponte fosse construida de pedra e cal; e ficaria ent8o 
obra mais solida, agradavel, e sem o encargo permanente 
das despezas de conservaç80; 

Que a 4." podia e devia evitar-se, ou ao menos muii 
reduzir-se. Bastava altear uni ou dois arcos para occorrer 
A passsgem dos barcos, nas aguas grossas. Mas uma sobre- 
ponte que emprehendessem, nunca a cifra poderia aecender 
h cifra que dispenderam, se não trocassem a pedra por 
ferro. 

E a belleza da antiga, e os reparos constantes da mo- 
derna? 

E o aterro desde a cabeça d'ella at8 o bairro de S a n c t ~  
Clara? 

Pois Coimbra não merecia que esse intervallo fosse pre- 
enchido com uma muralha de revestimento, como se fez 
na ponte do Bico, para ligar entre si as arcarias que pou- 
sam na lingueta de terra, entre os dois rios Cavado e Ho- 
mem? 



EXECUÇÕES DE PENA ULTIMA 

PORTUGAL 

AINDA NOVAS I~;sI~::('c~ÕEs (u) 

Anno de 1200 e . . . 

1:255 F..., monge do mosteiro de Pombeiro 
(proximo de Arganil). 

Crime? 
Condemnado CL penarde morte por 
Sentença do abbade respectivo. 
Enforcado no terreiro do mesmo mos- 

teiro (ò). 

(a) Continuado de pag. 784 do tom. xn. 

( b )  Consta o facto das ReLflexüee Historicae (do conselheiro João 
Pedro Ribeiro), parte 1 . a  Coimhra, na Imprensa da Universidade 
1835, peg. 69, cujo conteudo v:iinos transcrever : 

nMais antigo 6 comtudo um rscandaloso facto (refere-se d rela- 
mçdo  daa ordene rnonaeticae) do Mosteiro, tambem Benedictino, de 
Pombeiro; e consta da Sentença dos Juizea Delegados por Inno- 



Anno de 1510 

1:256 Ray Dias, cavalleiro muito honrado, 
que servia na frota expedida ti 
India. 

Crime? Aventuras amorosas noctur- 
nas! 

Condemnado 9. morte por sentença 
secreta (e sem audiencirt sua) do 
governador Affonso de Albuquer- 
que. 

~nforcado a bordo da nho do com- 
mando de Jorge Fogaça (a).  

cencio III., datado (sic) de Viterbo a 5 de Agosto do anuo de 1215, 
17.0 do seu pontificado. D'esta Sentença, de que se conservava me- 
moria no Cnrtorio do mesmo bIosteiro, consta, que sendo nomeado 
para Abbade d'elle, um Monge Cistercieiise, o nao qiiizeram reco- 
nhecer os Monges, com o fiindamento de ter p~ss :~do  contra Direito 
de uma ordem mais stricta para outra mais laxa, qual era a dos 
Monges Negros, mostrando além d'isso ser de mRos costumes, e 
at6 delapidador dos bens do Mosteiro. Elle concluiu muito siim- 
mariamentc eete negocio, mandando enforcar no terreiro doMostriro 
a um dos Monges, talvez pelo suppor cabeça de motim. Os Juizes 
Apostolicos conseguiram redirzil-os concordia, com a condiçso 
pordm da parte dos blonges de ser lançado fora do Mosteiro o for- 
neiro, por ter sido de quem o Abbadc se servira, para executar 
aquella violenta Sentença.. 

Pareci+nos que no texto ba omiss8o de palavras; por qiianto antes 
do datato deveriam estar estas por brevr, ou outras equivnlcntes 
expreesws. 

Em todo o caso fica evidente, que houve no mosteiro de Pombeiro 
uma execuçiio summaria, e qiie esta devia ter tido logar em algum 
doe annos proximamente anteriores a 1215. 

Que religiosinkide a dos bons monges dlaquel!as eras ! 
Devemos a indicaçzo do facto ao sr. dr; Augusto Mendes Sim8es 

de Csetro. 

(a) Havia Affonso de Albiiquerque entrado pela primeira vez 
na  famoan cidade de Goa no 1.. dia do mez de março de 1510. 
Apertado ahi pelas muitas forças do Hidalcgo, foi obrigado a 



1:257 F... soldado. 

abandonal-a na madrugada do dia 23 de maio seguinte, tendo de 
acolher-se Bs nios da sua frota, que se achavam ancoradas no porto, 
e que levantando ferros, e vindo todas descahindo com a niarE 
vasante, at6 bquem de Ribandar, deram fundo na grande enseada 
que ahi forma o Mandovy, entre Pangim e aquelle porto. Das 
aguas do Mandovy retirou a esquadra a 15 de agosto, para Ange- 
diva, voltando a entrar nellss em 24 de novembro, ainda do mesmo 
anno de 1510. 

Ora, pois, por occasiito da evacuação de Goa, nmja (mouro 
poderoso, nosso alliado, que nos prestou relevantes serviços) havia 
recolhido nas nhos muitas mulheres e filhas de mouros, as quaes 
nelltis se conservavam. 

Um dia Cojebequi (mouro de Calicut, egualmente nosso affei- 
çoado, e que tambem nos prestara serviços valiosos), preveniu 
Atfonso de Albuquerqua de quo era necess:lrio exercer vigilancia 
sobre ae muitas mulheres mouras, que estavam pelos navios, afim 
de que niio encetassem relaçVes com os seus parentes e amigos da  
terra. 

O governador, diz-se, que teve grande paixão por se haver csque- 
cido de cousa, que tanto importava ao serviqo de Deus e secreta- 
mente censurou Timoja por Ih'a não haver lembrado. Ji se vê que 
a paisáo 4 hypocrita, e r censura sem fuiidamento n'um ponto em 
que o mais vigilantc devia ser o proprio governador. 

E pois que ellas erão mouras, com que os homens faziam pacca- 
dos, que por yseo n'armada auia trabalhos, e mortes, e fonze, ahi estb 
clnramente a razão das providencias do Albuqnerqne. 

Com effeito, mandou elle fazer B r4 da sua n40 um repartimento 
grande, fechado, com sua varanda, e para este transferir das outras 
naos todas as  moriras, que ainda se niKo tivessem feito christnas, 
vindo a accommodar nelle mais de 100 mouras, a cujo serviço poe 
Cojambar, eunucho, tomado em Ormuz. Ainda assim, de entre 
estas mouras, muitos reclamaram como suas bastantes d'ellas; ao 
que o governador logo defferia com prazer: porque assy estaano 
l+,v-ee de peceado, fazendo-os receber outra vez na sua preseuçs. 
E certo que Frey Domingos observava, que niio era isso mamda- 
mento da Igreja, mm o governador respondia : He logo oegundo 
mandamento de Affonso de Albnquerpue. 

Vamos ao cam agora. O eunucho avisou Affonso de Albuquerque 
de'que havia quem clandestinamente entrava na varanda da  eue 
d o ,  Mamou-ee em extremo com a occurrencia o governador. 



Homicidio 

Seria o orgulho ofendido por asaim se não reapeitar a propria 
náo? 

Seriam.. . . digamos, seriam ciumes? 
Assim parece; pois que Ruy Dias, e outros ciimplices seus nas 

travessuras, huns antre outro8 praguejauão do Gonernador, que 
pecaua com etlas (as mouras) e por enaamata as recolhera, dizendo 
que a s  auia de cazar. 

Tudo pode ser, menos o zelo religioso de evitar os taes peccadoe. 
O facto 8 que assim preparou elle um acto de atroe viiigaric;:~ contra 
um seu sobordiiiado sim, mas em todo o caso camarada d:i expedi- 
ção, e, ao que p:rrece, ass:is illuutre pelo sangue. 

Como ignorava quem ou quaes os Cupidos travessos, dissimulou 
no entanto, que procurou descobril-os. 

Para o intento ordcnou ao coritra-mestre do seu navio, que se 
pbzeese rio bote pela poupa, com 8 grumetes, a fim de ver sr  alguem 
fugia para oa mouros, o que j i  se vê era pretexto para não atfiigen- 
t a r  os que pertendia colher na rede; pois conjidenckzlmente ac- 
crescentou ao contra-mestre, que se de noite visse algum homem 
entrar ou sahir da varanda doe mourae, todo8 jingbsem que dur- 
d ã o  e nada vião, mas procuraesem conhecer bem quem era. 

~Pasaados alguns dias sem novidade, vio o contra-mestre em uma 
noite, sair pelo leme da nau a Ruy Dias, que da nhu Flor  de Roaa 
de que era capitão Jorge Fogaça, e que se ~ c h a v a  fundeada perto, 
tinha vindo a nado para a nio do governador, e para aquella vol- 
tava, pelo mesmo modo. Sabido isto por Affonso de Albuquerque 
mandou elle, qne o ouvidor Pedro de Alpoym, com Lourenço de 
Paiva, como secretario tirassem devassa do facto, com todo o sygillo 
a fim de bem se apurar a verdade. Em resultado dessa devassa veri- 
ficou-se que Huy Dias, Jorge Fogaça e Simão de Andrade havião 
com effeito mmmettido a falta de que se tratava, mas não havia 
quem deposesse ter visto entrar na varanda, seu30 o primeiro.. 

a 0  governador ezaminando os autoe com o ouvidor e secretario já 
referidor, nellee lavrou a sua eentença condemnando a ser enforcado 
Ruy Dias, visto o delicto de peccado de domir  com moura e em tal 
lugar e em tal tempo com atrevimento atraiçoado. E mandou a 
Fernâo Liz, meiriaho, com uma força de oito homene, que enlraase 
em a náu Hosa, prendesse Rt6y Dias, e immediatamenle o inforcaese. 

aEste (o meirinlio) entrando com os alabardeiros e encontrando 
Ruy Dias sentado na tolda. a jogar as tabolas com o capitão Jorge 
Fogaça, poz-lhe a mão, dizendo : Eetai preso da parte de Elrey ; 
e o chegou ao porpho, e por um cafre eeo piâo lhe atou um palanco 
no pescoço e o rnu~trlou guindar, e i11forcar.w 

O caao produziu graude alvoroço em toda a armada e traria talvez 
graves consequeticias. Mas felizmente, para si, Affonso de Albu- 
querqtid tinhá ordenado ao meetre e rna&&eirm, que entrasrem qw 



Enforcado em Lieboa (a). 

bote e nelle se conservassempromptos &primeira vds; e a Duarte de 
SOM, e outros jidalgoe, que se coneewuem armados e prestes para  
o que foese mister, eubindo o governador ao capiteo da náu para  
d'aUI ver o que o d r i n h o  fazza. 

D'estc modo, poude correr veloz ao meio dos aediciosoa, que 4 voz 
de Jorge F'ogaça e de outros começavam j 4  a engrossar para vaie- 
rem ao companheiro de armas; e não Ibes foi difficil p8r fim á 
sediçâo, impondo-se aos camaradas, com a grande auctoridade rcal 
que representava. 

E assirn acabou urn homem, que além de cavalleiro, podia tambem 
ser cavalheiro, isto 6, homem de bem, Bs mHos de um desposta ira- 
cundo ! f:izeiido-se-lhe crime capital de uma leve falta carnal, se é 
que perpetrou esta, do que pode duvidar-se, desde que o iniquo 
tyrauno receou ou nio quiz ouvil-o. 

NZo admirem estas crueldades com os proprios companheiros de 
armas, pois os nossos capitHes ae costumavam a ellas, infligindo-as 
aos povos indigenas. 

O capitio de Malaca, por ocasilo do engano, que o monro Man- 
gelie quiz fazer-lhe, ara lhe tomar a praga, deu niorte a todos os 
creados d'este, que lge cahiram naa mloa, mandando eupetar a una 
vivos, ao longo da praia, e a outros assar sobre bracae. 

Isto fez arrancar ao Sr. Eduardo A. de 84 Nogueira P. BalsemHo 
as seguintes phrases : Nesse memoravel periodo de continuae an- 
gustiae, mostrarão sempre a l i  os portuguezss grande valor e ineace- 
divel perseverança, virtudes que mais aobrelevarião ainda, se uma 
vez por outra não fossem um pouco contrariadoe por um exage- 
rado rigor no castigo. (Jornal do Commercio, n.O 8118 de 4 de 
Dezembro de 1880.) 

Pode ler-se sobre o facto o artigo intitulado : Bibliogra hia 
dfloiiso de Albuquerque no referido Jornal do commercio n.. 1070: 
e 8071 de 8 e de 9 de outubro de 1880, e as Lendas da Inclia, 
tom. 2.0, pag. 114 e segg., de Gaspar Correia, que narra desenvol- 
vidamente tudo o occorrido. 

(a) Extrahimos o facto da local com o titulo Ruinar, que ae en- 
contra em o J o r s d  do C~mmercio n.O 7981 de 24 de julho de 1880. 

Com effeito, d8-se ahi noticia do palacio em ruinaa, na Calçada 
do Cardeal, ao caminho de ferro em Lisboa, que pertenceu aos 
Condea de Sampaio, n'este estado fora ultimamente vendido, e 
ainda aasim serve hoje de moradia de muitas familias pobres. E 
quanto 4 sua origem diz-se que fora sumptuosamente edificado, e em 
seguida guarnecido de mobilia appropriada a tão grande casa, dce- 
tinando-a para residencia de uns noiuos; o que é provavel ter4 tido 
logar ba 350 annos, attenderido a ser a sua construcçHo egual B do 
outro palacio, tambem agora em ruinas, no campo de Santa Clara ; 



1:258 F... (preto). 
Crime ? 
Atanazado e enforcado em Coim- 

bra (a). 

chamado o Palacio do Almirantado, que pertnnceu ao Marquez de 
Rezende e foi feito quando se descobriram a s  terras de Santa Cruz, 
e o nobre titular era entzo alnzirante. 

Diar depois, sem estar ainda habitado, accreecenta, foi  cornu- 
mido totalmente por um pavoroso incendio, ardeu o palacio e a mo- 
bilia. 

Não ee sabendo a causa de tal sinistro, foram presas mtiitas per- 
roas, e presas estiveram annos. 

Decorrido jtí bastante tempo, um soldado perpetro11 na provincia 
um homicidio, e por este veio responder nos tribuoaes de Lisboa, 
que o condemnaram a ena ultima. 

No caminho para a k r c a  do Caes do Tejo, parou o eondemnado 
diante do palacio incendiado, e n'esse ~ c t o  declarou que havia tra- 
balhado nse obras do palacio referido, e que por amor de u m  creada, 
Zhe havia posto fogo, atirando um molho dr carqupja por uma ja- 
neUa, depois se ausentara para fóra da cidade, e fora assentar praga 
n'um regimento. 

Em viuta d'urta confisdo, foram roltas as  pessoa que eotavam 
presar. 

Nós agora: se os factos assim se passaram, quasi se podem con- 
aiderar providenciaee, para fazer cessar o soffrimento dos desgra- 
vados innocentee, que jaziam em ferros. 

Maa como tudo entto era mais possivel do que nos nossos dias, 
póde tambem ter succedido que avictima offerecida ao prtibulo fosse 
constrangida por quaesqner pretextos a confessar um crime, que 
nilio practicara, no intuito de salvar os innocentes, e tambem alguem 
que o n81o fosse. A si proprio é que elle niio salvou. 

(a) Consta o referido da Chroniea da Companhia de Jezw em Por-  
tugal, parte 2:, liv. 6, cap. 15, por Balthazar Telles, na qual vem 
transcripta r carta do Bispo Conde de Coimhra, D. Joilo Soares, 
na data de 16 de agosto de 1555, em resposta 9, que lhe escreveu 
D. Joilio rrr, pedindo-lhe informrçâo dos Padres da Companhia de 
Jesus, cujo fragmento, adtinente ao nosso assumpto, 6 o constante 
do n.* 7 d'ella, que assim reza : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.0 NuCc mortrar per obrar a fd, em que a m m a  jè rc edijiaar o 



'1:259 a 1:275 Dezeaete i n g k .  
Crime ? 
Enforcados (a). 

Fev. 12 1:276 Gaspar Caldeira, africano, natural  
de T a n g e r .  (b) 

fazem os Padree d a t a  Companhia muito bem, porpe andam muyto 
fortificados & mostram em tudo mu3ta humildade : Sam faceis uo 
POVO quando o8 requerem para os confeeear, & estar na hora da 
morte com o8 que a tam em agof~ia, & com o8 padecetrtes; & assim 
firam doe's Padres aferradoe em cima do carro com hum preto (que 
aqui atanazaram & enforcaram os d i a  passados) em roupetm, & 
sem barrete por acatamento do Sancto Crucijizo, que hia diante, 
prkgando-lhe & esforçando-o & paciencia. 0 mesmo fazem com qual- 
quer outro padecede & isto com alegria, como gente que nam tem 
conta com mak ,  que com palavras & obra,  moetrar a verdade de 
noasa Sancta fk eatholica & da vida eterna. 

Foi tambem o Sr. dr. Simões de Castro quem nos prestou a indi- 
cação d'estes factos. 

(a )  Bebemos a noticia da atrocidade em Gaspar Fructuoso, A8 
Saudade8 da Terra, cap. XLVI, pag. 280, onde, por occas i i  do 
assalto dado A ilha da Madeira pelos corsarios francezes em 1568, 
falla dos temores que depois alli houve de que viessem a ser victimas 
de outro assalto por parte dos inglezes, porque (diz) não havia 
muitos atino8 atraz que naquella cidade kavião enforcado 17 (inglezes) 
de eeo poder ab8oluto; e sem esperarem sentensa do Daembargo $e 
Elrey mandarão d'elleo fazer justiça; e para justificar os receios 
da temida desforra accrescenta : algum dates ingleses uerem pessoas 
de sorte, e bem aparentadoe. 

Mas sobre as causas e circumstancias de t&o grande mortandade 
B o chronista completamente silencioso. Certo B que, se fossem de 
molde a desculpal-a, elle n&o deixaria de referil-as, e bem pelo miudo. 

Na falte de dados precisos, adoptamos hypotheticamente a data 
de que reza o texto. 

(b) Aesim o diz Gaspar Practuoso, mas da nerragZo de D. Ma- 



1:277 Antão Luia 
1:278 F.... por alcunha o Conhrot 1 pilotos. 

T r e á o ,  p s i ~ i t o m a r a m  parte na in- 
vestida e saque que os comarios 
france~ee d e r a m  9, aidade do Fun- 
chal, e m  3 dp outubro de 1566. 

Enforcadoe (a). 

nuel de Menezes parece d e d k r - s e  qae antes seria natural de Por- 
tugal. 

Dos factos adtinentes a este reu Gaspar Caldeira, e aos reue 
Frey João do Espinto Sancto (1580-$640), José Joaquim (1784?), 
e F.... soldado inglez (1813), foram-nos subministradas as noticias 
pelo respeitavel cavalheiro e instruido homem de lettras, o sr. Fran- 
cisco Antonio de Freitas e Abreu, ao qual por isso aqui exaramoe 
o testemunho do nosso reconhecimento. 

(a Refere o facto D. Manuel de Menezes na Chronica de Elrey 
D. 'ebastiâo, cap. CXXIV, pag 365 (edição de 1730). 

a i difficil de explicar (diz o nosso respeitavel informador) o mo- 
tivo porque o padre Antonio Cordeiro (Hietoria Inwtana dar Ilhas 
a Portugal sujcitae, edição da typographia do Panorama, 1866, 
voi. 1.0, pag. 125, c a p  14, # 90) diz que e6 Francisco de Porres, 
fidal o, filho do capitão donatario do Fayal, foi sentenceado a 
dego$ar, e a sentença se mudou em .6 degrido para o Br:~zil: e 
depois veiu a morrer na Ilha Terceira or senteoça capital do 
marqoez de Sancla Cmz, em o anuo de li@. 

(CNo &J immediato (o 91) diz o padre Antonio Cordeiro, que o que 
relata da desgraça do Funchal é em substancia o mesmo que o 
citado Fructuoso (Gqpar  Fructuoso refere extensamente no seu a livro 2.0 (Saudade8 da Terra) cap. 4 , 45, 46 e 47. 

*Ora na ediqão publicada no tTunchal, em 1873 de A8 Saudades 
da Terra (manuscripto do seculo XVI, annotado pelo sr. Alvaro 
Rodrigues de Azevedo) cap. XLV, pag. 257, diz Gaspar Fructuoeo 
que: Gaspar Caldeira, africano, natural dc Tanger, por ser guia 
$estes corsarios, foi morto por justiça em Lisboa. 

.Não me parece, pois, de facil explicação o motivo porque o 
padre Antonio Cordeiro omittiu a execução de Gaspar Caldeira, e 
s6 falla da sentença de Fraiicisco Porres, quando aliLs Gaspar 
Fructuoso jS menciona a de Caldeira., 

Talvez que o padre Cordeiro,.quando affirma que sómente um foi 
puaido, se queira referir aos dois que na Ilha foram presos depois 
da sahida doe corsarioe, a saber o Porres, $lho (como diz G. Fru- 
ctuoao) da Capitôa da Ilha do Fayal,  uma d'eetae doe Açoree, e putro 
homem nobre por se haverem lançado com 08 francezes, e enganado 
m u i t a  pee8oas aeregrcrando-ao que tornassem para a cidade (Fun- 



1:279 D. J o r g e  de Castrò, capitzo qtie'foi de 
Moluco, de Cochim, e de Challe, 
d e  80 annos  de e d s d e  1 

Cobard ia?  
Degolado n o  ~elorinho de G6a. 
fientença da Meza da  da da India com 

08 Des@mbargadores da tlelaçlto (a). 

chal) onde depoia eram vexadas. E se assim 6, ha sempre omissHo, 
mas nlo contradicçâo. 

E com effeito do Porres diz o mesmo G. Fructuoso que veiu para 
Lisboa preso c ahi foi sentencexdo n degollar, e por ler padri~tlr~os 
não o degollaram, mas fui degredado para o BrazZt ou S. Thomt?, e 
veiu a morrer enforcado ria Terceira, por mandado do Marquez de 
Sancta Cruz no mez de julho do anno de 1583, qwndo se fez justiça 
do que Conde queria ser chamado, D. Manoel da SClva, e doa mais 
que ali acabaram, e tambem acabou este P....z (que pudicicia I )  eeus 
cuminhoa. 

E parece Mto não carecer de mysterio (continua); ser prcao em 
Sancta Crux por ae haver lançado com os francezeel e ao cabo de 
dezesaeia annos rer tomado entre or francezes, com ajuda dos reveis 
e c d e m n a d n  & morte e enforcado por mandado do Marques de 
outra v U a  de Sancta Crus. 

E agora accrescentaremos que desde que em Lisboa se soube da 
aggressão e estada dos corsarios na Madeira, foram logo expetiidos 
soccorroa de gente armada para os expulsar (e posteriormente Ilic 
offereceu tnmbem auxilios o Regedor da Ilha da Palma) que chc 
garam tarde, pois os salteadores maritimos haviam j4 dado A veln, 
mas em logar de lhes seguir as pisadas ainda quentes, preferiraiii 
desembarcar e descançar alguns dias na Ilha. O modo como se hoii- 
veram exprime Gaspar Fructuoso neste breve conceito : Foi outro 
8 ue na terra. 
%i dois pilotos presos em Hespanha só mais tarde padeceram 

(Citada chronica de Elrey D. Sebastião, por Meneses). 

(a )  Consta o facto da Inetrucçâo do E X . ~  Vice-Rey, Marquez de 
Abrna, ao eeo euccesaor, o $ X . ~ Q  Vice-Rey, Marquez de Tavora 
(2: ed.). Rectifieada e enriquecida com novas pepqe do mesmo autor, 
e 380 notaa hietoricaa por Filippe Nery Xavier, pag. 69, Nota 239. 

E o caso: Pelas 1180s que do Reino foram h India, nas quaas 
ia por capith-m6r Ambrozio de Aguiar Coutinho, mandou o rey 



Agosto 2 1:280 D. Diogo de Menezes governador do 
castello de Cascaee. 

Degolado por 
Ordem do marquee de Santa C r u  (a). 

1:281 Henrique Pereira de Lacerda. 

D. Sebastitio ordem que, prendessem a D. Jorge de Castro, por 
haver entregado a Fortaleza de Challe, e ue na meza da Algada 
da India com os dezembargadores da ~ e l a ç %  fosse sentenoeado e 
executado publicamente. 

Com quanto avisado para se pôr em fuga, preferiu elle deixar-se 
prender uo Paqo de Paiigim ou da Madre de Ileos, juiictameute com 
sua iriiillicr D. Filippa, beiido crn seguida conduzido ao Tronco de 
Goa, processado e executodo. 

Tetido servido sempre a patria com fidelidade e sendo tido como 
um fidalgo de grande conceito, a sua morte foi muito sentida, sendo 
grandes os lamentos quando o apartaram da  mulher para o levar 
ao eu plicio, tomando-se at8 providencias para evitar por essa 
occa.iio algum alborotos. 

No anno seguinte ousou o rei mandar-lhe mercea, e escrever-lhe 
cartas honrosas e mandar-lhe dar agalhador (sic para se retirar 
para o reino com oua mulher. Mas elle era jti ca d aver ! 

O melhor 8 que os mais culpados (ou s6 culpados) na entrega de 
Challe foram todoo despachados com fortuleear grande8 e rima. . . . . . . . e a Deoe e ao8 Rdr ni'io ee pergunta da razdo dau cou- 
ear . . . . . . 16-se em a nota da Instrucção. 

A Deos d o ,  aos reis sim ! 
Commemora tambem este caso o Conimbricense, n.O 3696, de 16 

de janeiro de 1883. 

(a)  Eis como o facto 6 narrado no Diario da Erich Lmrota de 
Steblovo, ao serviço do exercito invasor, iuserto no Archivo doe 
Açores, vol. 111, n.O 15 (1881), pag. 235: E1 2 de agoeto por la ma- 
nina volvieron las galeras a S e t m l  para llevar-se l u  tropas y e1 
resto de caballeria. Hacia ta hora de vi.í+peras, ~~uestro capitan ge- 
neral, en la plaza de2 mGmo Coecair, w n d ó  degollar a D. Diego 
de Meneaer robe un cadalo (sic) por un  verdugo alleman : D. Die o 
m a ~ d u v a  (I wt i i l o  de Cae0~ie;~p~ocedia de una familia noòle, j%. 
anteo virey de h Indiar! y oapctan general de D. Antonio z otrm 
tiempor; el circulo de la ejtcucion 10 formaban doo òandeiraa nueotrar 
(allemanas). 



Crime? Ser parcial de D. Antonio, 
prior do Crato. 

Condemnado 4 morte por 
Ordem do duque de Alba (a). 

Anno de 1580 a i640 

. . . . . . 1:282 Frey João do Eapirito Sancto. 
Enforcado na ilha da Madeira (b) .  

(a) Teve logar a execuçâo por occasiâo da chegada do duque de 
Alba As portas de Lisboa, e porisso nos mesmos dias em que pa- 
deceu D. Diogo de Menezes. 

Depois de morto foi o cadaver pendurado nas ameias do cestello. 
O ar. Camillo Castello Branco, Sentimentalismo e Hiatoria, pag. 23 
e 78, refere-ne tambem a este facto. 

(b) Menciona a occorrencia o sr. Rebello da Silva na sua Hioto- 
r ia  de Portugal, nos seculos XVII e XVIII, vol. 11, pag. 616. 

Parece-nos que serã a este patriota, que se refirirk, chamaurio-lbv 
Frei João, a Relação das wuzas que acontecerão na cidcrde de Angra, 
Ilha Terceira, depoie q~re se perlleo Elrey D. Sebastiâo em Africa, 
escripta por um contemporaneo angrense, cujo nome ficou ignorado, 
e publicada pelo ar. José de Torres em O Panorama, vol. 13, n.O 20, 
pag. 159, e interpoladamente nos seguintes numeros, e que agora 
citamos pela vez primeira. 

Ora nessa Rrla$ãg das co7czas (ihid., pag. 214) refere-se, que um 
frade portuguez, chamado Frey João, foi de França 4 ilha Terceira 
em a nau do commando do capitgo Combac, portador do perdso aos 

ue nella se acliassern, tirados os caoos de leza-magestade. 
depois accrescenta: Este Padre que veio nesta companhia, e trouxe 

o perdão, parecia não ter muita sagacidade, porque depoie veio nova 
que n a  Ilha da Madeira o enforcarão, com trajoe e vestidor de leigo, 
por andar aluorotando os moradores da terra, por parte do Sr. D. 
Antonio, eutando &e8 reduptdos & obediencia de Elrey D. Irilippe, 



Anno de 15811 

1:283 F.. .. doutor, de Liebon. 
Partidario de D. Antonio. 
Degollado (a). 

Anno de 1582 

1:284 Jolo de Bittancour, fidalgo de Angra. 
Lesa-majestade contra D. Antonio, 

prior do Crato, no tempo em que 
vigorava na ilha Terceira o seu 
governo (b) .  

( a )  I? sómente concebida nas seguintes breves palavras a noticia 
do facto, conforme o Diario de Erich, atrac citado (2 de agosto de 
1680) : . . . . Tantbien poco antes le dió ma a d b a  @ara o homisio 
e fuga de D. Antonio) un doctor de Lirboa; pcro k descubrieron y 
le degollaron en Liaboa mima.  

Antee d'isto diz o chronista,. que uma mulher viuva de Alcacer 
do Sal, onde o pretendente foi dar, lhe proporcionou um navio 
hollandez, que o transportou a França, para onde ella passsdoa 
poucos dias seguiu tambem, e que descoberto o facto, esquarte- 
jaram o retrato da referida mulher em Sctubal, e collocaiam nas 
torres as quatro partes d'elle (Archivo doe Açoree, 1881, vol. 111, 
n.O 15, pag. 244). 

Será o doutor do texto o proprio letrado jd referido sob o numero 
12371 Nllo ser8 hoje facil esclarecer o ponto. 

(b) Da condemnaçzo de Rittancour e da do immediato Duarte 
de Castro nos deu noticia o ar. visconde de Villa Mendo, em carta 
de 9 de junho de 1880, dizendo que os proinenores biogrupliicos e 
os do julgamento e execução, constavam do livro de Caniillo C'astello 
Branco, que depois lernos e abaixo citmioa, e do livro Armaes da  
lllra Terceira de Drumond, escriptor açoreano, cuja leitura recom- 
mendanios aos curiosos, por o niio termos & mão. 



Condemnado a pena ultima por 
Sentença da RBlapilo (a). 
Decapitado na praça de Angra, em 

março (quarta-feira de Cinza) de 
1582 (b) .  

(a)  Manuel da Silva, conde de Torres Vedras e iogar-tenente d e  
D. Antonio, logo que chegou 4 ilha Terceira, j B  com o intento de  
sentensear h m s  á morte e ouiros caeos e demandas, crirnw e der- 
pachos, fez ccrmur da Supplicaç6io de crimee e civel, meza doa D e ~ r n -  
bargadores do Paço, meza da Consciencia.. .. Elle tinha seo voto 
derradeiro. íRelac&o da8 c o u m  oue aconteceriio. etc. O Panorama. 
V O I .  13, 390.j 

hoie difficil saber o numero dos aue soffreram Dena ultima 
nesta guerra da independencia de ~ o r i u ~ a l  contra Caatella. De 
um e outro lado ee trucidava desa~iedadamente. 

A Belação citada, pag. 146, d i z  I 
Os que fallavão a l g u m  cousa contra o Sr. D. Antonio em cangar 

os açoutav60, e enforcavão, e os nobres da terra que estranhavão 
tantas deoordens os prenderzo, como prenderão logo dos primeiros 
Joüo Bettencourt, Pedro Ennes do Canto, Hieronimo Frz. de Cêa, 
Hui Dias de Sampaio, Custodio Vieira, Francisco Never, e depois 
muitos deaterradoe da terra. 

(b)   depois que assumiu o governo da ilha Terceira, o conde de 
Torres Vedras fee sentencear os presos que o seu antecessor culpara. 
Um d'eUes, o velho João Bittancour, que tinha dado vivas a Phi- 
lippe I, insinuado pelos Je~uitaa, cona quem jií encanecido andara 
%tudando, quis provar que estava mentecapto quando acclarnou o 
rei castelhano. Não lhe acceitaram os embargos, nem a grande 
{uantia que a esposa o#erecia pelo perdão. Foi degollado em março 
ie 1582. O filho ganhou com iseo copiosas mercês de Philippe 1.8 (Sr. 
2ainillo Castello Branco, Sentimentalismo e &toria, pag. 40 e 41.) 

Muito posteriormente ao que estB escripto, lemos a citada Rela- 
.-aio das cousae que aconteceram na cidade de Angra. 

Ora ahi, pag. 183, conta-se o ' facto que deu occasiilo ao anp- 
- licio de Joao Bettencourt (que ali48 tinha anteriormente tomado 
arte na acelamação de D. Antonio) pela forma seguinte: 
Appareceu defronte do porto e barra da cidade de Angra uma 

io, que vinha das Iodias, mas no fidalgo Jo30 Bettencourt pare- 
eu-lhe que a n b  vinha com outro recado sobre se entregar a 
*rra, e que lhe queriam atirar d a  fortaleza: Sendo em 29 de Se- 

.+-rnbro, d ia  de S. Miguel, o Anjo, se poz em cima de um cavallo, 
tendo elle muito dextro, e grande homenl de cavallo, com huma 
knça ua naao, e brandindo-a se metteu a correr pela cidade disendo : 
Viva, Vicn E1-rei D. Filippe; e como era homem nobre e bemquisto 

9 9 



1:285 Duarte de Castro, companheiro de D; 
Antonio, prior do Crato. 

do POVO, pareceu-lhe que o attrahisse na dita voz e lhe obedecesse; 
sahio-lhe porem tudo pelo contrario, qorque seiado a horas de meio 
dia, se amotinou o povo de tal manezra para o matarem, que lhe 
conveio descer-se do cavallo, e se metteo n'huma casa na rua Direita, 
que os donos d'ella lhe não poderão valer, porque com machado lhe 
quebraram as portas. Valeu-lhe pedir a alguns homens nobres, que 
acudirtio, lhe valessem. Achando-se ahi Diogo de Lemoe de Faria, 
que servia de Alcaide da cidade, entrou com algumas pesaoae dentro; 
e por aquietar o povo lhe diase qiie fossé preso, e estando o poòre 
fidalgo sem chapeo, lhe metleo na cabeça um o Padre Manuel Alva- 
res; e com espadas nuas o leuaram bem a8rontado atk caaa do 
corregedor, e d'ahi para a cadeia, aonde depois, d'ahi anno e meio, 
sahiu a degolar e joi degolado vra praça ( / a  cidade de Angra. E 
com o motim d'este jidalgo, e aluorotamenfo sem tempo e sem ordem, 
ficou a cidade tão amotinada, que d'ahi por diante, tudo era Viva, 
Viva El-rei D. Antonio; e esta era a practica, que ordinariamente 
andava pela cidade e ilha. Et caetera. 

Quanto á seutença e sua execiiç?io refere a mesma Relaç&o ( O  
Panorama, vol. 13, pag. 390) d'este modo os factos occomdos. 

A sentença foi publicada na terça feira de entrudo, e logo man- 
da~a in  que o reu se confessasse. h'a quarta feira de cinza o tiraram 
do carcere, onde esteve auno e meio, p v a  o levar B praga, onde 
havia de ser degollado, como mandava a sentenga, que egualmente 
Ilie confiscava os bens. 

Vestia roupão azul, e acompanharam-o os irmãos d a  bandeira da 
Santa Alizericordia. Draz Dias ILodovalho, juiz ordinario, aseietiu 
4 exccuçiio com os mein'ahos, alcaides, e mais of i iaer  e minirtros da 
jnsfiça. 

Estando já sobre o pelourinho, defronte do pnço do concelho na 
praça, em que se achavam mais de doze mil almas entre homens, 
miilherea e moços, apresentou uns embargos, que levava feitos, 
dizendo em elles que ao tempo, que fizera o motim, e aluoroço na ci- 
dade, estava doido e sem juizo, porque o era ha tempos, e que sendo 
homem, que tinha já nettos ( e  tambem pae, Francisco de Bittencourt, 
que por muito tempo sobreviveu ao filho), se fez estudante no col- 
legio dos Padres da Companhia, mettendo-se com os meninos da se- 
gunda clasee & aprender latim, e que com os estudantes ia  em corpo 
acarrelar agua aos presos e o mais que nos embargos se tratava, e 
que por esta & se não podia fazer nelle execução. 

O juiz Rodovalho não quiz receber os embargos, dizendo que era 
s0mente executor, e os fossem allegar ante o Conde ou os que deram 
a sentença, n to  ignorando naturalmerit~ que o rrieamo Conde se 
havia escondido no momento para se subtrahir ou a novas instancias 
da desolada esposa, ou talvez ao deferimento dos embargos, e em 



Lesa-majestade e traiçgo contra o 
mesmo rei. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença de .... 
Decapitado na Ilha Terceira (a). 

verdade, se a materia d'elles era verdadeira, o homem n l o  parece 
ter tido O juizo todo, ou era a lima i n  manu fabri, os jesuitas. 

Eete fidalgo começou logo a fallar muitae couzas com agonia da 
moite de que estava cercado, e entre as mai8 diese: Ah! cidadãos de 
Angra, e moradoreu d'ella, Deos se lembre de vds! 

O algoz, chamado Ferreira, mouro que era já feito christao, deu- 
lhe a medo um golpe, porque co~~strangidamunte lh'o jizerão fazer e 
fugio para traz, mandar6o-lhe que depressa lhe desee outro, o qual 
o deo, e foi visto, que nem do primeiro nem do segundo o encurtado 
fidalgo não fez movimento nem com pé, nem com mão, nem cabeça, 
nem se bolio; e querem dizer e se afirma que antes que o verdugo 
lhe deeee o primeiro golpe, elle era jú passado, e sua alma apartada 
do corpo; e eu fui (diz o chronista) testemunha de vista de tudo. 

E estando degollado, ou nesse acto, em acabando o verdugo de dar 
o segundo golpe, se armou um borborinho ou motim que começou a 
fâzer um mancebo por nome Biliago, natural da ilha do Pico, de 
que havia tres mil esparlas nrcae, sem se determinar para quem, uns 
para os outros; e os juizes ordinarios e mais pessoae, e os padres 
poetoe em pd sobre o pelourinho, que se ,fora isto antes de degola 
se podera presumir que o fazião por ordein dos parentes de João ,. 
Bfttencourt, para o tomarem. 

E quem sabe, accrescentamos n6s! P6de muito bem ser, que 11. 

parentes e amigos de João Bittencourt que parece era bemquisto, 
tivessem assentado em um p1:~no final de salvação, cujo primeiro uct o 
seria a aliás extcmporanea apresenta@o dos embargos, e ciijo se i ~ i  
mento frustrasse a instantanen e consiranyH. exccuçZo. Em to% 
caso o audaz Bilirgo, logo reconlircido e preso, esteve apenaa 21- 

gum tempo na cadeia, e se não falla de outro castigo. 

(a)  Duarte de Castro uasceu cerca de 1552, esteve un batalha 
Alcacer, com seu irmão Martim, e seus cunhados D. Jorge de 3' 
nezes, D. Fernando de Mouiva e Ayres Telles. 

N8o se encontra na acclamação tumultuosa do prior ein Saii 
tarem, mas no regresso de D. Antonio, j i  acclamado, a Lisboa, 
distingue-se D. Duarte entre os mais ardentes facciouarios do 
monarcha portuguez. Entra na batalha de Alcaiitara (25 de agosto 
de 1580), promovido a general de cavalleria. 

Ignora-se se se uin, como outros, o pretendente na eua retirada 
para o norte, a to imbrs ,  Aveiro, Porto e d'ahi at6 aos arrebaldes 
de Vianna, ou se se occultou em Lisboa, como parece mais pro- 



1:286 Antonio de Carvalho. 

vavel, pois se não encontram noticias d'elle at8 27 de maio de 1581, 
dia em que foi preso com mais dois cavallciros portuguezes em 
Medina de1 Campo, por soldados de Valhadolid, ein casa de Chris- 
tovRo de Evan, portuguoz que alli residia. 

Para salvar a vida e haveres, obteve dos ministros de Philippe I1 
a liberdade, promettcndo entregar ou matar D. Antonio. Com este 
intuito regressou SI Lisboa, a farejar o escoiiderijo de seu amo, 
que alitis tinha embarcado ein Setubal para Calaie, por fins de maio 
ou principio9 de junho, na propria occasião, segundo diz a Helaçldo 
citada (O  Panorama, vol. 13, pag. 285), em que de Liaboa sahia 
o gslelo que conduzia Ambrozio de Aguiar, com o iiitiiito de fazer 
reconhecer nas ilhas o governo de Castella, sem que coiritiido des- 
coiifiasse que o patacho, com que em seguida esteve 4 ialla, con- 
duzia o prior do Cratn, e alguns dos seus parciaes. 

Falliniido-lhe as pesquizas em Lisboa, Duarte de Castro foi pro- 
curar o prior a França e alli o esperou de volta de Inglaterra. 

I? de crer que D. Antonio fosse informado da trttigio premedi- 
tada, por 1Ieniique 111 de França, ois que Saiut-Goard, seu 
enibaixador em Madrid, informado p e k  seus espitcs na cbrte de 
Philippe 11, dava conta dos factos ao seu governo em 4 e 29 de 
dezembro de 1581. NÈo obstante, quaesquer que fossem as cautelas 
adaptadas, n8o apparece o menor procedimento para castigo do per- 
fido, sendo egualmcnto de notar que o nomc d'este se ugo encontra 
suspeitado nas diversas tentativas contra a vida do principe exi- 
lado, que tiveram logar por esse tempo. 

D. Duarte eahiu de Belle-Isle na armada, que aproou a S. Mi- 
guel, e abi foi vencida na batalha naval de 25 de julho (1582); 
mas afastando-se com D. Antonio do sitio do combate a 24, entrou 
na. ilha Terceira a 26. 

Passando ahi vida t io  libertina, como os melhores sequazes do 
prior, encontrou-se um dia com Antonio Baracho, acclamador e 
conselheiro de D. Antonio, em cesn da mnnceba de um official inglez 
e ~ h i  recipr~camente se  injuriaram, mas n%o ousando Duarte de 
Castro pedir de rosto a rosto satisfacç0es a Bar~cho, homem intre- 
pido e atrevidiasimo, commetteu aos seus creados a desaffronta, e 
estes cumpriram, matando.0 As estocadas 9, porta de um sapateiro, 
em um recanto da rua Direita. Accudindo povo, que quiz matar os 
assassinos, Duarte de Caetro, a cavallo, e com creados armados, 
atravessou-se contra a multidzo, brandindo uma alabarda. Ha 
toques de alarme ; os francezes fecham as sahidas da rua;  o conde 
de Torres Vedras acode tambem gritando-lhe: Que 8 isto? Duarte 
de Castro poe-lhe a alabarde aos peitos, e intimou-o a recolher-se. 
Mas os francezes, comprebendendo a perfidia, colidjuvam a pris2lo 
de Duarte de Castro, que 8 d'alli conduzido ao castello de S. Se- 
bastião. 

Sendo processado, depozeram contra elle os capitães franceses e 



Traidor contra D. Antonio, prior do 
Crato. 

Enforcado na ilha Terceira (a). 

os aeus proprios creados, que, ou espontaneamente ou torturados, 
disseram que seu amo estivera mais de uma vez com a adaga na 
mão para matar D. Antonio. AIBm d'este facto, tambem lhe attri- 
buiram haver subornado alguns cspitges da armada, para desam- 
pararem o combate naval defronte da ilha de S. Miguel. 

Nrio quiz elle contestar as arguições, antes confeseou tudo e maia 
do que as testimunhas haviam deposto, com muita probabilidade pelo 
influxo de tormentos, a que n2o deixaria de recorrer-se. 

Os frades, que lhe assistiram no triduo do oratorio, entregaram-o 
contrito e muito arrependido á justiça e aos irmão8 da Miseri- 
cordia, que o conduziram ao patibulo. 

Elle mesmo, quando avistou a cruz, pediu que o descalçassem, 
porque Jesus Christo, padccente immaculado, ia  descalço para o 
supplkio. Deixaram-no morrer como fidalgo. Se eeu avô não rece- 
besse o alvard de D.  João IIi,  Duarte seria enforcado; aaeim filho 
do 1.0 senhor de Barbacena, teve a honra de morrer decapitado pelo 
mesmo algoz e pelo memo cutello, que mezes ante8 degollara o jidalgo 
João Bittancour. (Sr. Camillo Castello Branco, Sentimentalismo e 
Hiatoria, d'onde quasi copiamos.) 

Póde tambem ler-se sobre as culpas e processo de Duarte de 
Castro a Relação das cousas ja citada. ( O  IJanorama, vol. 13, pag. 
415 e 416.) 

(a )  Eete desgraçado era u m  doa dois traidores, que se achavam 
B volta do prior do Crato, na ilha Terceira. 

Dizia elle ser portuguez, mas fallavs eastelhano ; foi reconhecido 
hespanhol e logo enforcado. Vivia fanstosamente e emparelhavs 
com o fidalgo portuguez ( D .  Duarte de Caetro, o outro traidor) nas 
pompas do trajar (Sr. Camillo Castello Branco, Sentimentalismo e 
Hiatoria, p y .  25). 

A Belaçao ( O  Panorama, vol. 13, pag. 415) die litteralmente: 
N a  armada do Sr. D. Antonio veio um Antonio Carvalho, homem 

mancebo, de bom corpo, muito galhardo, e bem tractado. T r a i a  um 
meado atraa : parecia homem bem creado, e foi de &boa ter a Pran- 
p, dizendo que ia  eervir o Sr. D. Antonio, mas fallaua o oastelhano 
m a d o ,  e dizia ser portuguez. O Sr .  D. Antonio lho agradece0 muito. 
Chegando a esta cidade achou pessoas, que Uae dicercio conhccião 
aquelle homem pelejar contra elle na batalha de Alcantara, e aasim o 
jurou. Ficou eeparctado, mandou-o chamar, 68 casa8 da Alfandega, 
aonde estava em aw companhia Ma,nuel da Silva, Franeiew Bote- 
lho, T h m z  Cabeira, e outros homem fidalgos do seu coneelho, e 
lhe fizer60 perguntas, e o acharão encontrado em muitas coueaa. Man- 
darao logo chamar um corregedor e meirinho, e o mandarão metter 
em um caetdlo a bom recado. D'ahi a t rm diar lhe deram na m a  



1:287 Melchior Affonso, homem jtl velho. 
Rebellião contra I). Antonio. 
Condemnado a pena ultima, no 

tempo do governo do conde de 
Torres Vedraa (a). 

Os senhores de villae s casteZlos que se twr~aram 
na amada vivos e presos 

Agosto 1 1:288 Mossieur de Bocamayor, seiíor de Ru- 
sela. 

1:289 Mos. Joan de Latos, sefior de ITeria. 
1:290 Guilherrno de Sancler, sefior de Sancler. 
1291 Luys de Clen, semior de Brons. 
1:292 Pierre de Vui, sefior de Quenes. 
1:293 Giibert de Ia Vuel, sefior de Vuel. 
1:294 Pierre de Bian. 
1:295 Mos. de Gal, seiior de Gal. 

da cidade crueis tractos de polé para d'elle tirarem o que sabia. 
Como eUe era homem de bom corpo, e a altura grande, que era em 
huma torre do relogio, quebrou o páo aonde estava a poLd aos pri- 
meiro~ tractos. Levarão-no á cadeia que estava d'ahi perto, e depoir 
de tres diar o enforcar80 ao longo da cadeia, dizendo que sendo por- 
tuguez, tomara armas contra seu rt?y natural, O depois fazendo jin- 
gimentos falços. E acabou o pobre homent. 

(a) Diz no Sentimentalimo e Hietoria, pag. 47, o Sr. Camillo 
Castello Branco, que Manuel da Silva, o regedor da ilha, aesietira 
aoe tractos dados ao velho, e o iaandara depois arrastar e esquar- 
tejar. Ainda assim é possivel ter precedido sentença do tribunal, O 
que agora não estamos habilitados a declarar. Accrescenta O sabio 
e erudito compatriota: 

.Dizem relaçòes coevas, que depois de muito instado pelo6 pa- 
.rentes de Melchior Affonso, para retirar de um poste a cabe a 
.do euppliciado, o Conde respondera com enfado, que a cabeça i p  
~Melchior Affonso desceria do poste, quando a d'elle subisse 18. E 
afabula a meu ver, que visa a realçar pelo maravilhoso o posterior 
.e inventado destino da cabeça de Manuel da Silve. A historia 
.eet& cheia d'eetas erendicee, tendentes a inculcar que uma alta 
.Providencia collabora noe effeitos dos crimes, sendo mais utii e 
aprovidencial, que ella Ihes dirimisse as caueas. Questões eternas.. 



1:296 Mos. de  Qifardi, aefior de Qiferdiel. 
1:297 Mos. de Ia Ouet, filho mayor do aefior 

de Oresol. 
1:298 Oduart de Langert, sefior de Piel. 
1:299 Fabio Ganzete, filho do sefior de Gan- 

cete. 
1:300 BIos. de Uda, sefior de Uda. 
1301 Mos. F'ransonis, serior de Montilla, 
1:302 Mos. Jaques Bay, filho mayor do seÍíor 

de Biopales. 
1:303 110s. Robere de. Lella, filho do sefior 

de Veosoli. 
1:304 Mos. Guiílermo Mason, seiíor de Ia 

Falla. 
1:303 110s. Kigart de Piloat, seííor de Man- 

tazi. 
1:306 Mos. Beltrrrn de ~ n r i ~ a t ,  seííor de 

Estrujas. 
1:307 Mos. Pierre Jailato, seííor de Sana. 
1 :308 310s. Felipe JIetoti, seiior de Sabrussa. 
1:309 Mos. Junn dc Bocamayor, sefior de 

Rosilla. 
1:310 Claudio do Poinolin, sefior de Populin. 
1:311 Jacobo Laz~rean,  seiior de Lacarean. 
1:312 Mos. de hleudoc, sefior de Mendoc. 

Os jdalgos presos, d o  senhores de villas nem caatel208 

1:313 Pierre de la Noy, irm9o do seííor de 
Oresol. 

1:314 François Fusto, irmão do s d o r  Ersaue. 
1:315 Claudio de Ardalla. 
1:316 Antonio de Coblal. 
1:317 Menserey. 
1:318 Pierre Jubin. 
1 :319 O CapitAo Jaquea. 
1:320 Martin de Tubeli. 
1:321 Jacobo de Lun. 



454 -- 
1:322 François de Xantenele. 
1:323 François Pietre. 
1:324 Matheo Lupi. 
1:325 Benit Torga. 
1:326 Rone Boonon. 
1:327 Nicolau Bitar. 
1:328 Thomas de Laveros. 
1:329 Juan de Bruzman. 
1:330 Robert de Banassert. 
1:331 Gui de Muhusu. 
1:332 Jorge de Boas. 
1333 Pier de Maribay. 
1:334 Claudio de Musa. 
12335 Roni de San Martin. 
1:336 Antonio Bordel. 
1337 Miguel de Brufa. 
1:338 Guilhermo Blenart. 

imesce. 1:339 L' 
1:340 Pierre de Probor. 
1:341 Alesie de Ribiera. 
1:342 François Pense. 
1:343 Mos. Antonio de Busio, capitao de in- 

fanteria. 
1:344 Pierre Jorqueti, capitao de infanteria. 
1:345 Claudio de Plomanen, tenente de Moe. 

de Beamont. 
1:346 Lapueli. 
1:347 Menseroy. 
1:348 Boudios. 
1:349 Camer. 
1:350 Matheo Puy. 
1:351 Pierre de Mariban. 
1:352 Janberdeo. 
1:333 O Protomedico Mos. Abraham. 
1:354 François Bucceli. 
1:335 Charles de Santavetu. 
1356 Saubat de Licces. 
1:357 Thomaz de Lone. 
1:358 Pierre de Calamardier. 
1:359 Luis de Neust. 



1:360 Clsude Nainoet. 
1:361 Doribat, capitão de infanteria. 
1:362 Eliat de Sagan. 
1:363 Ano de Trevillo. 

1:364 a 1:676 Trezentos e treze marinheiros 
e soldados (a). 

(a) Extrahimos a noticia do crudelissimo facto, da relaç8o im- 
pressa na cidade de garagoça (Imprensa de Lorenço e Diego de 
Robles, anno de 1583), com o titulo - Lo st~ccedido a la  armada de 
Su Maaqestad de que ee capitan geqleral el Marquee de Sancta Cruz 
en la Batalla que dio rc l a  armada que traya Bon Antonio en lae 
Yalae de 10s Azores, etc., reproduzida cm o vol. IlT, n.O 14, dos Ar-  
chiaos dos Açores, de 1881, de que nos deu conhecimento o sr. Theo- 
tonio Sim80 Paim de Oruellas Hruges. Mas, como se 16 no mesmo 
Archivo doe Açores, existe d'esta relaçào uma traducç;ulo contempo- 
ranea em portuguez na Bibli~theca Keal da Ajuda, mencionada na 
Bibliographia Hist. Portugiceza, por J. C. de Figanière, com o 
n.* 193, a qual, comparada com a relaçao de Gaspar Fruotuoso, 
vol. 11, pag. 417 a 457, deixa bem ver que este escriptor a repro- 
duziu na iutegra, em que comtudo intercalou periodos seus para 
prticularizar melhor certos factos, e accrescentar alguns de novo. 

Não 6 nosso proposito historiar os esforços empregados pelo prior 
30 Crato no continente para rechassar o exercito casteiha~o in- 
rasar As ordens do duque de Alba, nem os que depois, exilado, 
nvidou infructuosamente, para valer :i independencia de Portugal. 

Aos ~iossos intuitos basta trazer a lume este facto, o apresto em 
?rança de uma grande armada, composta de cerca de 60 velas com 
4 0 0  liornens de guariiiçâo, com que se dirigiu As ilhas dos Açores, 
=ra que, consummada a sujeição dlollas, lhe servissem de apoio ao 
-tarite da ernpreza que tiuha a peito. 

Effectivarnente aportou a 15 do julho de 1582 4 ilha de S. Mi- 
mel, e a 16 lançou em terra cerca de 3m homens. 

Porbm Philippe I1 de Hespanha não se descuidava pela sua 
irtc de lhe frustrar os planos, e por isso havia feito preparar duaa 

_:andes armadas nos dois portos de Lisboa e de Cadiz, cada uma 
iae quaes cra compoeta de mais do 30 velas e de cerca de 5:500 



Anno de 1583 

1:677 Manuel  da Silva Coutinho, conde  de 
Torres V e d r a s  e governador nas 
I lhas  Terceira  e de S. BIiguel, por  
D. Antonio, pr ior  d o  Crato.  

1:678 e 1:679 Dois  outros  principaes 
1:680 a 1:689 D e z  vizinhos 

homens, e de ambas ia por capitão general D. Alvaro de Buzan, 
Marqnez de Sancta Cruz. 

Sahiu a primeira de Lisboa a 10 de julho do referido anno, sem 
esperar pelos navios de Cadiz, e a 21 descobriu a ilha de S. Miguel. 

Depois de diversas tentativas de parte a parte, nos dias aute- 
riores, vieram cmfim ás maos no dia 26 de julho, e depois do 5 horas 
de combate, a e~quadra franceza de D. Antonio foi destroçada, con- 
seguindo alguns dos seus navios tomar a fuga, mas ficando parte 
d'elles submergida, e outra parte nas mgos dos vencedores. 

Foi grande a matança, que estes fizeram a bordo d'aquelles 
navios dentro dos quaes ealtaram, não deixando lá Eolego vivo. Mae 
o exterminio executado pelas mãos dos seus soldados e marinheiros 
não foi sufficiente a applacar a sanha do chefe; porquanto tomando 
por pretexto que as duas coroas de Hespanha e de França se acha- 
vam em paz, e porisao, que os aventureiros vindos dos portos d'esta 
para roubar ao rei hespaiiliol as duas frotas das Indias e :~ssenho- 
rear-se das ilhas, e pratic;tr outros roubos e piratarias, deviam ser 
consideradosvioladorcs da paz jurada entre as duasuaçóes, inimigos 
do repouso e bem commiim, e favorecedores dos rebeldes a Phi- 
lippe 11, ordenou ao auditor geral da armada, que em todos fizesse 
executar a pena de morte natural, degollando os nobres, e enfor- 
cando os demais. Aseim o recommendou no 1.0 de agosto, e assim 
se executou neste mesmo dia. 

A ordem exceptuava de tal pena os menores de 17 annos. mas 
a noticia não 110s diz, se a algum ou alguns valeu o beneficio da 
edade. fi provavel que aos algozes todos parecessem maiorea nos 
annos. 

Não ser4 f6ra de proposito accrescentar que o algoz agaloado 
falleceu dia de Sxneta Apollonia, 9 de fevereiro de 1588. 

.Não foi sentido de ninguem, por ser homem muito cruel para 
roa portuguezes, e sempre lhes tirou de rosto, os avexou, e Ihea 
*fez todo o mal que poude.,~ (Sr. JosB Ribeiro Guimarzes, Sumnta- 
r i o  de wria histeria, tomo III,, pag. 99). 

(a) Ignoramos os nomes dos dose infelizes padecentes. J a  se vê 



Degolados oe tres primeiros, e 
Enforcados os dez nltimoe por 
Ordem do marquez de Santa Cruz (a). 

que o seu crime era tambem o serem partidarios de D. Antonio, 
prior do Crato. 

(a) Havia Manuel da Silva nascido em Santarem cerca de 1641. 
-Dtffiendia doe eenhoree da Chamwca e Ulma, o8 Silvar, que deram 
principea paro  CaeteUa, e r e b  para Portugal. Seu avô d e r n o  era 
Ruy U M 8  de S m a ,  por antonomae2a o Cid, o valente Akaide, que 
morrer na8 fronteiras de Africa. Seu pai, Braz da  Silva, commen- 
dador de Castelejo, k o brano de quem falla Damiao de Goen, na 
Chronica de D. Manuel. (Sr. Caiiiillo Castello Branco, Sentinen- 
talimeo e Hiatoria, 

Manoel d r ~  Silva !%:I!); principio partidario strenuo do prior 
do Crato. Nas cortes de Lisboa, de 1579, e nas de Almeirim, de 
1580, advoga os direitos de D. Antonio. EstB juncto d'elle quando 
em Santarem o acclamam rei, e nos momentoe em que oe seus con- 
terraneoe parecem vacillar, obriga-os com a espada na mHo a cou- 
aervarem-se fieis ao filho de D. Luiz. Assiste 4 batalha de Alcan- 
tara, com patente de general, e t5 do gruppo dos fugitivos, que 
seguem o prior ferido e derrotado, e já  feito conde de Torres Vedrss 
acompauha-o no desterro, quinhoando dos perigos do seu rei e 
eeu amigo. 

Por tanta dedicação viu perseguida a propria familia, como a dos 
outros dois dedicados amigos de D. Antonio, porquanto desde que 
se apossou de Lisboa, o duque de Alba mandou prender em Aldeia 
Gavinha, termo de Alemquer, a chamada Condessa do Vimeiro, 
mulher de D. Francisco de Portugal, com 7 filhos, 3 filhas e 16 
creadas, em Alemquer a D. Anna da Silveira, mulher de Diogo 
tiotelho, com duas irmãs do inquebrantavel amigo e depois testa- 
menteiro do prior, e na Azinhaga, a D. Maria Vilhena, mulher de  
?lanuel da Silva, com 3 filhos menores, que todos foram conduzidos 
para Arronches e d'ahi para Castella; e albiri d'isso, em Lisboa, a 
Yrcy Simpliciano da Silva, frade cruzio, irmão de Manuel da Silva, 
jue egualmente encarcerado em Hespanha, fugiu de I A  para França, 
wde falleccu. 

Referimos estes factos, para que se fique sabendo que 08 caipiras 
ios nossos dias não inventaram, parodiaram sómente ae proesae 
gentis dos chamorroe d'essas epochas. 

As desordens que lavravam nos Açores, por virtude das invejas 
do famoso corregedor Cypriano de Figueiredo e das contenda0 
entre os dois governadores da ilha Terceira e da ilha de S. Miguel, 
tornaram necessrrio, que D. Antonio nomeasse seu tenente-rei nos 
Açores, na qualidade de regedor dae arma8 e da8 jteatiçae, a Ma- 



Julho h690 Franoisco de Porres, fidalgo, filho do 
capitão donatario do Fayal. 

nuel da Silva, que effectivemente para 18 partiu, desembarcando 
em Angra no mez de fevereiro de 1582. 

Permitta-se-nos uma interrupçto brevissima. Cremos que O ar. 
Cypriano de Figueiredo Vasconcellos, corregedor, englobava em ai 
tembem ae funct$es de governador da ilha; mas o que parece fóra 
de  duvidas, se n b  mente a Relação das cowae (O Panorama, 701. 
13, pag. 230), 6 ser elle um pouco paecacio, pois assim se expnme 
ella: E tanrbern eute Corregedor e capitão mdr era regido e go- 
vernado por um seo urcrivão da  aorreição, que ee chamava Brair 
Nogueira, de quem re murmurava ser causa de muitos malu  e 
desordem da tcrra. A este fez capitâo de uma companhia pelo ter 
por leal.. . . 

A referida Relação das cousas (ibid., pag. 240) repete o mesmo, 
dizendo do Corregedor, que j6 se chamava governador. . . . e Ulc 
dice (a  certos recem-chegados da ilha de S. Miguel) outra8 couraa 
muitas e mal soantee, e não se duvida, nem eu o duvido, o diao B r u  
Nogueira, dar-lhe toda8 eetaa traçar e outras porque o dito C i p r i h  
de Fiqueiredo não era muito sagaz, e era regido pelo dito Bras 
Nogueira, e eUe o metteo em mrritas courae, e não q u i ~  deixar de- 
sembarcar nenhumas peaeoaa, e os tornou a mandar que ee fouem 
logo, e tornarão a kvar  os paesageiroes. 

Conhecemos cá pelo continente tantos Brazes Nogueira. . . . (ex- 
cepto juncto dos ara. ministros e secretarios de estado.. . ) que 6 
um louvar a Deus! 

Não pertence ao nosso assunipto occuparmo-nos do governo de 
Manuel da Silva na ilha Terceira, e basta consignar aqui, que, sur- 
gindo novamente nas aguas açoreanas no dia 3 de juuho de 1583 
D. Alvaro de Bassan com outra esquadra, D. Manuel se aprestou r defender a ilha contra os ùespanhoes invasores; que desem- 

arcando estes depois no porto das Mós, e travado o combate, as  
armas da indeperidencia portugueza ficaram vencidas; que n8o 
encontrando Manuel da Silva, para se salvar, a caravela que de  
ante-mão tinha feito construir no porto das Pipas para o caso do 
revez, andou errante alguns dias, sendo capturado ao cabo no dia 
10 de agosto por Es inola, official hespanhol, que regeitou dez mil 
cruzados, que elle l%e offerecia para o deixar fugir. 

Reconduzido a Angra no meio de escolta, foi encarcerado no 
porão de uma galera, e ahi interrogado sobre as intelligencias de 
D. Antonio com a Franga. Se revelou o que ao marquez convinha 
saber, e o fez sobre a prcsslo da tortura, ou se ao contrario se 
houve com heroica coragem nas reepostas, são ponto8 que hoje será 
im ossivel liquidar. 8 certo 6 que ir@ dia8 depopoia, ao cahir da tarde iadiu do naui~ 



Crime?  Daiçiio contra oe Philippee 
d e  Caatella ! 

Condemnado t i  morte  por 
S e n t e n s a  do marquez  de Sanota  

Cruz .  
Enforcado n a  ilha Terceira  (a). 

Anno de 1582 

1:691 Gaspar Furtado, piloto e senhor de 
navio. 

para  o cadafalso, onde um todesco o degollou com a sua propria u- 
padu. 

O cadavcr do decapitado foi enterrado com grande apparaio e 
com todas as  honraa militares pelo ezercito heapanhol. 

Temos para n6e que isto seria sómente ajunctar o cscarneo A 
crueldade. 

E aseim acabou 4s maos dos inimigos do sou rei e da sua pdr ia  
de certo o primeiro campeão (ou ao menos um dos dois prirneiro- 
cnmpeoes, se ee quizer emparelhar com elle a D. Francisco de 
Portugal, fallecido das feridas do combate naval no anno anterior) 
da legitimidade (7) do infeliz D. Antonio, que, diga-se a verdade, 
esteve por então enlaçada com a causa da  independencia portu- 
gueza. 

E o mais é que se assevera que Manuel da Silva poderia ter 
salvado a vida, se na vespera do supplicio offerecesee a sua espada 
oo almirante hespanhol. 

Nobremente não quiz, cotrio j A  anteriormente não havia querido, 
acceder As tentativas de corrupçiio, que, com grandes vantagens 
lhe haviam feito primeiramente o principe de Eboli e duque de 
Pastrana, Ruy Gomes da Silva, seu primo co-irmão; e depois, 
por cartas, o marquez de Sancta Cruz, e eeu primo Tavora. 

porisso Manuel da Silva Coutinho um vulto reepeitavel perante 
a histeria, pois que no meio da corrupção da epocha em que viveu, 
euetentou a f6 pura na causa que urna vez esposou. (Sr. Camillo 
Castello Branco, Sentimentalismo e Ilistoria, pag. 35 e seguintes 
i'onde extractamos e quasi copiamos). 

(a) Vide o que fica eecripto em a nota relativa a Gaspar Cal, 
S u a  (1568). 

TOM, 1v 11 



TraipZo contra D. Antonio. 
C o n d e m n a d o  a pena ultima. 
Enforcado  (a). 

Anno de  4583 

1:692 Gaspar  de G a m b o a ,  corrcgcdor n a  ilha 
da  llaclcirn e ria illin Terceira.  

Partidario dc I ) .  Antoriio, prior d o  
0 r : ~ t o .  

Enforcado ( I ) ) .  

(a)  Assini reza a Relação ( O  Panorama, vol. 13, png. 416) : 
Achava-se Gaspar Furtado fuijdeado no porto de Angra. 
Como o trigo, cevada e centeio abundam na ilha, desde que n t o  

ha exportaçZo qursi se dA de graça; em 1581 c 1582 o alqueire de 
trigo valia 20 a 40 réis. Pediu o desditoso homem, que o deixassem 
levar um carregamento de farinhas para o Brasil, pois traria assu- 
car, de lá para a ilha. Foi-lhe perrnittido. Desde que se viu fóra 
da ilha, aproou a Lisboa, e, uma vez ahi, allegou serciços do engano 
que tinha feito e carregou azeite para a ilha de S. Miguel, sem 
imaginar de i r &  Ilha Terceira. Succedeu-lhe a desgraça de Gaspar de 
Gamboa. Vindo o Sr.  L). Antonio com sua armada, o tomarüo. e t a d o  
que o vio carregado de azeite, o etlviou logo para esta cidade (Angra) 
com eoldados dentro, porque não fosse a outra parte. Foi tão coitado 
o pobre desgraçado Gaspar Furtado, que se contára ao Sr. L). An- 
tonio o que Lhe tinhüo feito, lhe perdoara, porque nelle não havia 
fazer mal, mas caUou-se e veio c& ter. Til~hão-lhe culpas formadae. 
e seus bens seqi~eetrados. E'm oltegando, logo foi sentenseado h .forca 
e foi enforcado o desgraçado homem, sem rernedio aly i~m,  nem houve 
adherencia nem rogos, q7~e se não mettesee a Manuel da Silva a 
mulher e irmãos. Não houve remedio. 

(b) A Relação citada conta assim oe factos: 
Quando D. Antonio saiu de Frauça para os Açores com a ar- 

mada, trazia muitos navios ligeiros, com que davam caça aos que 
iam de umas para as outr:is ilhas. 
Ern u m  deates navios aprexados nas alturas da ilha da Madeira 

rewlbia ao reino Gaspar de Gumboa, depois de se lhe ter tomado 



Anno de 1585 

1:693 Migiiel de  barro^. 
Falsificador de bullas. 
Condemnado a pena ultima por 
Sentença de 20 de junho de 1585 (a). 

Anno de 1600 

1:694 Terruxb, filho de El-Rei Farracox4 
(Ormuz possessto portugueza 
desde 1514 a 1623). 

residencia pelo logar de Corregedor, que nella exercera, indo na 
sua companhia um padre clerigo, prPgador e vigario de N. 8. do 
Calhau. 

D. Antonio convidou-os para que o servissem, levando-os comsigo. 
Ao primeiro fee na  ilha logo Corregedor, Dezembargador do Paço, 
e lhe botou o habito de Christo. O pobre Gaspar de Gamboa se 
metteo tanto no serviço do Sr .  D. Antonio, e eentemeando homens 
á morte, e parecia homem bem ereado, que quando se entrou na ilha 
pelo Marquez de Santa Cruz, foi tomado com outros muitos, e p rece  

q u e  foi malsinado, que o enforcarão com outros muitos. lhatima se 
'eve do pobre corregedor. 

(a) Tudo quanto sabemos sobre o caso, reduz-se ao que se I& ?o 
-lariuscripto n . O  533 da Rihliotheca da Universidade, que aesiin 
reza : Miguel de Barros que .fugia bullaa falsas eondernriado á forca 
, sentença publicada em 20 de Junho de 1585, E6cn'vdo Bastião 
renreiro, Juizes Manoel do Torneo, Duarte Velho, Diogo da Fm- 
rlca, L. de Castro D'alle, Francisco Gb. Preto, Pedro do Seueral. 

Devemos a indicaçgo do facto b obsequiosidade do erudito invea- 
-:gador, sr. dr. Augusto Mendes SimOea de Castro, actual gerente da 
-derida Bibliotheca. 



Crime ? 
Queimado por juatiça (a). 

Anno de 1621 

Nov. 28 1:695 a 1:702 Oito pessoas relaxadas ou quei- 
madas vivas no auto de f& de Lis- 
boa (cinco homens e tres mulheres). 

(a )  Consta a noticia da Carta Itegia do intruso Philippr, de 20 
de março de 1613, iuserta com o numero 195 no Archico tla Re- 
lação de Goa, do sr. desembargridor, conselheiro Jos6 Ignacio de 
Abranches Garcia. 

A Carta Regia 8 omissa quanto ao tribunal que o sentenciou, mas 
affirmando que morreu queimado, é consequeute que o negocio 
correu por conta da Inquisição. 

NHo se declnrmdo ahi o anno do atroz siipplicio, tomamos o 
arbitrio de o collocar por agora iio anno quc acima indicamos. 

fi naturalmente com respeito a este infeliz que o ar. Msniiel 
Bernardes Branco, Portugal na Epocha de D. João V,  pag. 5, 
nota 3.', escreve : 

Pode-se afoitamente arseverar que o fa~iatiamo e a inquisiçüo 
for60 08 madmos motores da decadencia doa portugueses nas re- 
gioes orientaes. Um arcebkpo de Goa teve o arrojo de mandar 
queimar o rei de Orrnuz, o qual tiilha ido dquellri cidade. O viajante 
Pyrard de Lavul diz nua suas viagens impressas em Goa que seria 
impossivel dizer que uumero de pessoas aquella inquisição fazia 
morrer diariamente. 

Oe estrangeiros, porém, ainda assim não estavam tão arriscadoe . 
a cahir debaixo das garras da Irtquisição co~~io  os nacionaee. Ir= eie 
a razão porque as predicae diurnas e nocturitaà poucos proselytos 
grangearam. A Irlquisição vigiava principalnzente os actos dos ca- 
tholicos, era a mantenedora e eeladora da fd. No emtanto n6o havia 
quejiar, e o medico Jrancez Dallon é um triste exemplo. 

Não p6de verdadeir~imente chamar-se a Terruxh rei, pois que 
por morte do pae disputaram a successlio elle e seu irnizo Perruxd 
que eetava de posse do reino; mas isso pouco importa para o nosso 
CaSO. 

Dallon é, como se sabe, o auctor da Relation de la Inquieition de 
Goa. Hollandr, 1667. 



Nov. 28 1:703 a 1:711 Nove pessoas queimadas no auto 
de fé de Evora (dois homene e sete 
mulheres). 

Nov. 28 1:712 a 1:723 Doze pessoas queimadas D O  auto 
de fh de Coiinbra (a)  (oito homens 
e quatro inulheres) ( b ) .  

Anno de 1623 

Junlio 18 1:724 a 1:733 10 pessoas (c). 
Nov. 26 1:734 a 1:741 8 pessoae (d). 

(a) É com toda a probabilidade a este auto de fé que se refere 
o Indice dos documentos no logar por nós apontado no nosso vol. 
3.0, pag. 121. 

(b) No dia 28 de novembro de 1621 todas as tres InquisiçOes de 
Lisboa, Evora e Coimbra celebraram autos de fé. 

Pela primeira sahirain no auto peniteiiciadas 96 pessoas e tres 
eatatuas dc individuos fsllecidos nos carceres e assistiram ao mesmo 
auto os governadores do reino. 

Pela segunda sahiram no auto 100 pessoas e seis estatuas. 
l'ela terceira sahiram no auto 174 pessoas, e doze estatuas. 
Foi por isso a Inquisiçiio de Coimbra, a que primou em todos os 

sentidos, em o numero total das pessoas coiidemnadas, em o numero 
das estatuas, e em o numero das queimadas ! 

(C) Auto de fé, celebrado a 18 de junho de 1623 na Praga de 
S. Bartholomeu da cidade de Coimbra, no qual sahiram conde- 
anadas 139 pessoas, e entre estas 10 relaxada em carne, isto 8, con- 
h n a d a s  a serem queimadas vivas. (Conimbricenae, n.O 3622, de 29 
h abril de 188'2.) 

(<I) Auto de fé, celebrado ria Praça de S. Bsrtholomeu da cidade 
&E i 'oinibra, no qual sahirtim condemurrdas 75 pessoas (afora duas 
istatutrs), e entre ellaa 8 reluzadas em carne, isto é, condemnadas 
r serem queimadse em vida. (Conimbticerse, n.O 3622, de 29 de 
&ri1 de 1882.) 



Anno de 1625 

Maio 4 1:742 Alvaro Rebello, com parte de christão 
novo, de 52 annos, serralheiro, de 
Coimbra, viuvo de Maria Gaspar, 
christã velha. 

1:743 Amaro Mendes de Negreiros, meio chri- 
stgo novo, de 33 annos, do Mon- 
temdr-o-Velho, filho de Rodrigo Al- 
vares, christão velho. 

1:744 Antonio Pinto, meio christão novo, de 
43 annos, boticario de hlontemdr- 
o-Velho, casado com Antonia de 
Andrade, meia christã nova. 

1:745 Paulo de Pina Cardoeo, meio christão 
novo, de 48 annos, de Montemdr- 
o-Velho, casado com D. Brites Na- 
varro, ctiristã nova. 

1:746 Ruy de Pina Cardoso, meio christiio 
novo, de 5G annos, de Montembr- 
o-Velho, casado com Luiza Gomes, 
christii nova, irmão do referido 
Paulo de Pina. 

1:747 Antonia dos Anjos, com um quarto de  
christ8 nova, de 39 annos, dè 
Coimbra, solteira. 

1:748 Branca Henriques, christt nova, de 61 
annos, de Montembr-o-Velho, ca- 
sada com Francisco de Paiva Ca- 
minha, christão velho. 

1:749 Leonor da Silva, chrietã nova, de 35 
annos, de Coimbra, freira professa 
no mosteiro de Semide. 

1:750 Luiza Gomes, christt nova, de 30 annoe, 
de Moutemdr-o-Velho, casada com 



o j S  mencionado Ruy de Pina Car- 
doso. 

Queimados no auto de f& celebrado 
na Praça de S. Bartholomeu, de 
Coimbra (a).  

Junho 22 1:751 Calabar (mameluco). 

( a )  Neste auto sahiram condemnadas 189 pessoas, incluindo 12 
freiras; sendo relaxadas em carne 9 d'esaas pessoas, incluindo uma 
freira. 

Como se vê, Coimbra deu 3 infelizes para a fogueira ; mas exce- 
deu-a Montemór-o-Velho, que pagou dobrado tributo aos algozes 
inquisitoriaes ! 

Parece que havia o intuito do exterminio de familias inteiras, por- 
quanto no mesmo auto figurem condemnados a outras penas, paes 
e avós, tios, irmrios, filhos, sobrinhos, sogros, conjuges e outros pa- 
rentes, de um e outro sexo, al8m dos condemnados ao fogo ! 

Deviam em geral possuir bem bons piltrimonios, para ter, sob 

P retexto de maos christãos, aguçado o appetite voraz dos impioa 
adròea mofinos ! 
E porque B esta a primeira vez, em que desde que vimoe na ci- 

dade de Lisboa desfilar o cortejo civico de 8 de maio de  1882, em 
honra do Marquei de Pombal, no ponto em que acabando de subir 
a Rua Nova do Carino, descia para a Rua Nova do Almada, lengh- 
mos mlo da pennaparaescrever sobre semelhantes aesumptos, excla- 
maremos : louvor perenne áquelle que ousou, o primeiro, decepar as 
garra8 dos toboa esfaimados ! 

Prbgou neste auto o padre Manuel Fagnndes, jesuita, que a um 
tempo insultava a religião, e torturava os desditosos relaxados, 
gritando-lhes : da parte do Todo Poderoso Deus, (Oh! blxsphemia!), 
que antw de vinte horas esaea corpos estarão feitos pó e cznza! 

Iinpio! Malvado! (Conimbricense, n . ~  3622, de 29 de abril de 
1882, e, maie especialmente, n.08 2091 e 2094, de 10 e de 20 de agosto 
de 1867, onde dB conta das listae dos condemnados e da ora980 do 
crudeliasimo padre Fagundea.) 



Traição, passando-se para os hollan- 
dezes. 

Enforcado (a). 

Anno de 1643 

Abril 24 1:752 F. .. 
1:753 F... 

Testemunho falso contra o secretario 
de estado, Francisco de Lucena. 

Enforcados (b) . 

Anno de 1662 

1:754 Domingos de Athayde Mascarenhas, 
capitão, governador da praça de 
Ouguella. 

1:755 F. .. capitão de infanteria. 

(a) Calabar era indigena do Brazil e acreditando que do do- 
minio hollandez adviriam maior numero de prosperidades ao mesmo 
Brazil do que as que lhe offerecia Portugal, paseou-ee para os 
hollandezes a 20 de abril de 1632, e & frente d'elles combateu o 
dominio portuguez atb A capitulação de Porto-Calvo, em que ficou 
prisioneiro dos portuguezee, a quem commandava Matthias de 
Albuquer ue. 

O boto % referido por Auguato de Carvalho no seu livro o Paraizo, 
segundo nos informa o ar. major João de Albuquerque Cabral. 

(b) Assim o diz o dr. Carvalhinho, em nota seguida B trana- 
cripç&o da sentenga contra o mesmo Lucena; mae parece incrivel 
que aseim succedesse na propria occasiilo em que faziam obra 
pelos depoimentos d'ellas contra o infeliz secretario de estado. 
(Vid. vol. 3.e) pag. 262.) 



1:756 F... ajudante .  
Cobardia militar. 
Condemnados a pena u l t ima  por 
O r d e m  d o  marquez d e  Marialva. 
Enforcados (a). 

1:757 Gonçalo Gonçalves  d e  Chaves,  sargento 
maior n a  vi l la  d o  Crato,  

Crime? V a l o r  militar, e patriotismo! 
Condemnado  a pena ul t ima por 
O r d e m  d e  D. João d e  Austr ia .  
Arcabuzado (b). 

( a )  Conta assim o facto o conde da Ericeira, D. Antonio Luiz 
de Menezes, na sua Historia de Portugal Restaurado, parte 2.', 
liv. 6.0 

E entrou em Ouguella (D. Jogo de Austria) sem resutencia pelo 
tenor do capitão Domingos d'Athayde Maacarenhas, que a governava; 
e como a culpa era grave, por ser a praGa, ainda que pequena, muito 
importante, tanto que Domingos d'Athayde chegou ao exercito, o 
mandou enforcar o marquez de Marialva, e a um capitilo de infafi- 
teria e a um ajudante. 

(b) Narra assim a occonencia o conde da Ericeira na obra citada: 
Chegou & Villa do Crato (D. João de Austria), que governava 

Andre d'bevedo de Vmconcellos, estando da suas ordene todas a8 
villas e lugares do priorado. Tinha o posto de capitão de cavallaria, 
e era seu sargenio maior Gonçab Gonçalves de Chaves. Comlava a 
guarnição de oitocentos infantes auxiliares e ordenanças, e Znter- 
tando D. João que a villa se rendesse sem resistencia, lhe não admittio 
Andre d'dzeuedo a proposta; pordm começando a jogar a artelheria, 
os paieanos desampararam as muralltas, e os custelhanos entraram 
na villa. D. J o b  condemnou Q morte a AndrC d'dzevedo, e ao 8ar- 
g a t o  maior, por haverem esperado as baterim da artelheria cm um 
logar eenz defesa. Andrd d'Azevedo achou por interecmores vario8 
of i iaes  que tinham sido prisioneiros na batalha d'Elvas, e o sar- 
gento maior padeceu arcabuzeado (sic.) 

Tanto O conde da Ericeira corno o Sr. João Francisco Dubraz, 
nas euas Recordaçiies dos ultimos quarenta annos, 1.. ed., pag. 162 
fazem a devida critica a esta justiga militar, que fiilmina por eguai 
o valor como a fraqueza. 

Nós detestamos a justiça de sangue; ainda aeaim achamos menos 
culposo o rocedimento do &Iarialva, que punia os seus fracoe, do 
que o de 8. Joilo de Austria, que punia oa u l r a d o s  (ou rebeldes, i e  
quizerem) valentes, com a revoltante coincidencia de que por empe- 



Anno de 1668 

Março 11 1 :758 Henriqiie Mourlo Pinheiro, natural da 
villa de Niza, morador na Covilhã, 
advogado. 

Heresia e apostazia. 
Condemnado por 
Sentença da Inquisição, que o julga 

herege apostata, convicto,Jicto,jaZso, 
sintulado, conjitente, dimitztito e itn- 
penitente. 

Queimado no auto de f6 celebrado em 
Lisboa neeta data (a). 

Anno de 1669 

Março31 1:759 Luiz de Aziirar Lobo (Padre), natural 
e morador na villa de Rlontemhr- 
o-Velho, reitor que foi da egreja 
de S. Miguel de Alcouce no bie- 

nhos poupava o mais criminoso sob o seu ponto de vista, emquanto 
sacrificava ao que talvez súineute tivesse obedecido ao seu chefe. 

Deu.nos conhecimento dos factos o ar. dr. Augusto Mendes Simües 
de Castro; e depois directamente os averigu4mos. 

(a) A sentença encontra-se no livro manuscripto do dr. Carvs- 
lliintio, em poder do Sr. dr. Augusto Mendes SiuiOes de Chstro, sem 
data,  e siibscripta pelos inquisidores Prancisco Uarreto e Joâo 
Castilho. I? o dr. Carvalhinho que refere o logar e data da exeeuçiio, 
assim como tambem riffirrna que no mesmo auto eahiram 2:) homens 
e 37 mulherem, e nelle pregara R. Vdler io  de S. Baymundo, prior 
que então era de S. Domingos, e deputado do Sancto Oficio, e depois 
foi provincial. 



pado do Porto, filho de Gaapar 
Lobo da Silveira, christão velho e 
nobre, natural e morador na villu 
d a  Povoa de S. Christina, termo 
da villa de Tentzigal. 

Heresia .e apostasia. 
Condemnado por 
Sentença da Inquisiçâo de Coim- 

bra (a). 

Maio 26 1:760 F... mãe do ~ a d r e  Luiz Azurar Lobo. ::::I dois seus filhos. 

Judaismo ? 
Sentença do Tribunal da Inquieiçlo. 
Queimados no auto de f6 d'este dia (b) .  

( a )  Encontra-sc a sentença no livro maniiscripto do dr. Carva- 
Ihinho, em  poder do sr. dr. Augusto Mendes SirnVes de Castro, sem 
data, mas subscripta pelos iuquisidores Pedro Borges Tavares, 
Fernão Correia de Lacerda e João de Castilho. 

Depois da sentença escreveu o dr. Carvalhinho a noticia seguinte : 
E m  auto de fd de 31 de março de 1669, em 4." domingo d<i qua- 

reema, que se celebrou na praça real, prégou D. Manuel de Noronha, 
p s o r  mor da ordem de S. Thiago, e thio do Conde de Vil la Verde; 
sahiram 30 rnrdheres com sambenitos, e homens 47, e só este clerigo 
queimaram, o qual tinha 30 annos de edade, era jilho de Gaspar 
Lobo da  Silveira, ztão ve!ho e nobre, natural e morador n a  villa 
da povoa de S. Chrktina,  termo da Villa de Tentugal, e por ser 
pcibre cazou em Montemor com uma judia cuja se prendeu para o 
S.fo Oficio e mais todo8 os setu filhos, e este czerigo foi para Lisboa, 
porque nesee tempo não havia em Portugal senão um bbpo, que era 
D. Francisco de Souto Maior, para o haver de privar dae ordens; 
e no anno acima dito de 1669 a 26 de Maio sahiu nesta cidade de 
Coimbra a mãy do dito clerigo e seus filhos, ella foi  a queimar e 
mais alguns jilhos, outros com sambenitos, e outro para galés; e 
com o cleriyo acima tambem sahiu um frade com loba de clerigo, e 
com aambenito; e logo o S.l"fleio mandou d Igreja e frepsezia 
d'onde o Padre Lobo foi  parroclro, que todas as pessoas que elle tinha 
baptisado se baptwaseem todas sob conditione, e hitido-se a ver o 
livro dou baptismos, ainda estavâo todos vivoe os que elle linha bapti- 
cado, e w s i m  de novo se baptizarão. 

(b )  A noticia d'este auto de fé encontramol-a no livro manuecri t o  
do dr. Canùh inho ,  (Vid. 1:669, 31 de março.) D'elle se r& que a h m  



Nov. 19 1:763 I fanue l  Biquimto,  casado. 
1:764 J o r g e  d e  Silo Payo d e  Carvalho. 

Sediçzo. 
Condemnados a pena  ul t ima por 
Sentença da Alçada d e  18 (?) de no- 

vembro d e  1685. 
Enforcados na cidade d e  S. L u i z  d o  

M a r a n h t o  (a). 

da desditosa judia, perseguida talvea porque era rica, foram a quei- 
mar tambem alguris filhos seus; pelo que inserimos dois no texto, 
porque menos não podem ser. M:is a descendencia da desventurada 
mãe-de-familias deu para tudo, para a fogueira, para o escarneo do 
samhenito, e para as galés! 

(a) Encontra-se a noticia d'estes factos em a Vida de Gomes 
E'reZre de Andrada, 2." parte. Lisboa occidental, 1727, por Frei Do- 
mingos Teixeir~, eremita de S. Agostinho. 

É o caso: governava o Maranhgo em 1684 Francisco de S i ,  que, 
em serviço do estado, ou talvez por se ver j4 desobedecido em 
S. Luiz, passou ao Pará. 

Ao que parece eram graves 08 vexames de que o povo soffria, ou 
introduzidos ou talvez continuados e tolerados sob o governo de 
Sá. 

Aproveitando a auaeucia d'este, os moradores de S. Luiz do 
Marauhão constituem novm auctoridades, e collocam-se porisso 
cm sedição contra a auctoridade do governador. 

E devia ser geral o motim, pois nelle tomam parte os principaes, 
a plebe e ate alguns ecclesiastzcos, diz Frei Domingos Teixeira, que 
por interesses 21artimlares, nüo sem escandalo da profissão, ou zn- 
juria do habito, com pretexto de necessidade se applicav2o naquellas 
partes, mais ao commercio temporal do que á usura do espirito. 

Que todavia nào pretendiam isentar-se da soberania da me- 
tropole, ass4s o attesta o enviamento de Thomaz de Biquimão como 
procurador do po\ o, para appresentar em Lisboa as suas queixas. 

Por outra parte receberam pacificamente o general de artclheria 
Gomes Freire de Andrnda, nomeado capitào general do Maranhiio, 
Yará e Eio das Amarnuas, quando alli desembarca a 16 de maio 
de 1695 para restabelewr o poder real. 

Fingiii-se não s6mente em Lisboa, mas depois em S. Luiz, p0.r 
occasiâo do derrembarque do governador, dar certa razHo aos amoti- 
nados e até affectar para am elles toda a moderafio. De bordo 



Anno de 1755 

Nov. . . . 1:763 a 2 :881 Cento e dezeeete reos enfor- 
cados em Lisboa (a). 

rogava elle ao mensageiro do governo intruso assegurasse aos na- 
turaes de S. Luiz o bom agazalho que neUe acharião todos os que 
obedienies ee sr~jeitaasem ao seu imperio. 

Todos obedcccram, e, niio obstante, dias depois apparecein os pri- 
meiros symptomas de perseguição, e a popula(ião de S. Luiz coiiieçn 
a fugir para os mattos. 

Para a attrahir, publicou eutiío O governador o perdão geral que 
lecaaa da Majestade para os que ee achasse n8o foram cabeças da  
rebellião. Doblez bein reprehensivel, ao menos quando posterior 4 
nubmissZo. 

Ora, pois, alhn de muitos outros colhidos na rede, bem assim o 
foram oa dois desgxçados de que reza o texto, condemnados a pena 
ultima e com clles egualtnente um outro de iiome Francisco Dias 
de Eyro, que padeceu em estatua por ter posto a pessoa em cobro. 

A seiitença foi proferida por hlanuel Vaz Nunes que, sendo pro- 
vedor da comarca de Elvas, ncornpanliou o governador na qualidade 
de ministro da Alçada, e Jacintho de Moraes Rego, adjuncto d'elle, 
pelo mesmo governador deripaclindo u provedor-rn8r da fazenda, 
ao que parece em coiifereiicia de todos tres. 

A outros réos se perdoou a vida, wmmutada em degredo, açoutes, 
em penaa pecuniariaa, suapenrdea de postos ou o&ios, baixa de 
Cabos e o p i a e s  de guerra. 

O chronista de Gomes Freire conta que este, ao assignar a sen- 
tença contra os dois, soffrera tão grande abalo, que atd o braço Zhe 
tremeo, de sorte que depois parece0 alheia a firma (E possivel.); 
que M;iiiuel Biqiiimiío, para mostrar que o governador era assistido 
de auzilioe superiores, lizamenle confessacur nos ultimos momentos 
q2te no tempo que desembarcára, deeacompat~hado na  praia, duas 
vezes intentara disparar-lhr á queyma-roupa huma pistola, que d 
primeyra não pegara fogo, na segunda lhe cahira amortecido o braço 
que por muitos dias trouzera prezo sem movimento (fi impostura.); 
e que o governador mandoii por terceyra pessoa arrematar na praça 
todos os bens de Biquimüo, ou quaes pagos á custa de sua fazenda 
fez intregar inteiramente para dote das duas jilhaa do padecente sem 
de muytas alfaias de preço reservar para si nem um escrauo. (fi 
m~iito provavel, se 6 verdadeira a seeun commovente das duas infe- 
lizes e de siia mãe quando foram ajoelhar e abraçar os p6s de 
G;oines Freire, de certo no intuito, não logrado mas sanctissimo, do 
salvar a vida do pae e marido.) 

(a) A immenaa ladroagem, que, depois do grande terremoto de 



Anno de 1758 

1:882 F.... 
IIeresia? 

Lisboa e demais terras do reino em 1 de novembro de 1755, se 
desenvolveu, na capital profanando se os temp'os, assaltando-se <is 
cazas, e violenttrndo se nas ruas as pessoas que por ellas procurav80 
salvar-se das ruinas dos edijicios, deu logar As mais energicas pro- 
videncias do Marquez de i'ornbal, a fim de reprimil.a, castigando os 
malfeitores. 

l'elo decreto dc 4 de novembro, oc ordenava que todas na pes- 
soas que houvesaem sido e fossem comprehendidas nos sohredictos 
crimes, sendo auctoados e?n processos simplesmente verbaes, pelos 
quaes conste de mero facto, qile com e$eilo são reos dos referidos 
delictos, sejam logo successiaamente remeltidas com os dictos processo8 
verbaes, & ordem r10 Duque Regedor da caza da Supplicagão. O qual 
nom~ará  tambem logo e succeosivampnte os juizes, que se eoatumão 
nomear em semelhantes cazos para sentensearem, tambem sem inter- 
rupção de tempo todos os referidos processos verbaes: e as sentensaa 
por elles proferidas serão ezecutadas irremesaivelmente dentro do 
mesmo dia, em que se proferirem. 

Pelo Aviso Regio de ti de ~iov(.mbro se ordenara ao Duque Re- 
gedor que os reos que forem ezecutados o decem ser em forcas tão 
altas quanto possiuel for, ficando ~ ~ e l l a s  os cadaverrs att! os consumir 
o tempo, yorqtie assim fará o terror mais exemplar um tão justo e 
i>idi~pensar.el cantigo. 

l'rli~ Aliso Regio de G de novembro (outro) se prescrevia ao 
Marquez Eqtribeiro-mor, que mandasse convocar todos os officiaes 
dos teiçor dos  Auãilisies,. para que em hora ccrtn com as suas 
comp:inliias cerquem os bairros de Lisboa, a fim de auxiliar as dili- 
gencins e biiscas, que OR corregedores e juizes do crime devem 
f u e r  para uelles prenderem. todos os criminosos. 

D'elle consta, que se dera ordem ao Duque Regedor, para quc 
as execuç6~8 dos criminosos se fizessem nos campos da Crus de 
B ~ ~ e n o s  Aires e da Cotovia. 

Estes textos officiaej e outros muitos adtinentes ao assumpto, 
podem ler-se nas Nem& das principaes providencias, que se 
derão no terremoto, que padeceu a corte de Lisboa, no anno de 1755, 
por Amador Patricio de Lieboa. 

1? hoje talvez impossive1,em geral pela absoluta falta dos registos 
respectivos e em particular pelas circumstanciaa extraordinariae em 



Queimado vivo no auto de f6 de 
Evora (a). 

que os factos se deram, verificar o numero certo doa individuos que 
pereceram e menos ainda os seus nomea e mais adminieulos. 

Na Hiatoria de Portugal, 6.0 vol., pag. 227, pelo Sr. EdriardoVidaI, 
lemos. que foram executados 34 criminosos, em 6 forcas, e dentro 
de oucos dias. 80 seu Comnentario l a t ino  Portuguez sobre o terremoto, e in- 
cendio de Lisboa, de que foi testemunha occular, Lisboa, 1758, refera 
rgualrnrnte o padre Aiitoitin Pereira de Figiieiredo, serem 34 os 
rsecut:idos, que elle aseiin divide por riacioualidades: portuguezes 
11, castrlhsiios 10, linllandezcs 5, Allobrogos (Sahoyanos?) 3, frari- 
eezes 2, polaco 1, belga I ,  sucbco 1. Isto dieeuiou na fé do sr. major 
João de Albuquerque Cabral, hoje governador no ultramar, pois 
nAq eiicontr4mo~ o livro na Hibliothecn da Uiiiversidadc. 

E grande a distancia que vai do iiuinero referido (ainda quando 
o preteudamos tomar corno exclusivo de execuçGes algum tempo 

steriores, se é que as houve) ao indicado pelo Sr. Cainillo Castello 
G n c o  no perfil do Marquei de ~ornhol ,  pag. 113, que o eleva a 
200. 

Qiiererido nCs dar a raziio, ou, melhor, coniprazer com todos os 
tres respeitavcis escriptores tombmos o expediente de sommar ae 
duas parcellas e de as dividir depois ao meio, aproveitando para 
o texto a resultante da operação. 

& o expediente dos meios temos, muito do gosto de certos cara- 
ctercss. 

Cautela todavia em empregsl-o ao derribar da arvore. 86mente 
ent8o aproveitam os dois extremos, ou perto do pé ou afastado das 
pontas. A conternporização, occupando o logar rnedio teria o perigo 
de ficarinos esmagados pelo tronco, ou pela ramagem. 

Suja poréin qual for a exacta cifra dos padecentes, parece-nos de 
todo o poiito provavel, que vista a sem-cerimotria e precipitação 
das processos, alguns justos hajam pago pelos peccadores. Tudo 
pe;ilc ser. 

(ct) Refereo facto o sr. Camillo Casteilo Branco no Perfil do Marquez 
?e l)omhal, pag. 178, que diz ser o auto no 8 o anno do ministerio do 
blarquee de Pomba1 ; que riesse auto sairam pcnitcnciados 16 homens 
incluindo o queimado) e 27 mulheres; e que no auto de f(: de & oirnbra do anno immediato, e por isso de 1759, sairam condemnados 

2 1 homens e 13 mulheres. 



Anno de 1776 

1:883 Rayrnundo da Costa. 
1:884 Alberto da Coeta, surgento-mór dos mo- 

radores  de LqETo. 
1:885 JosB da Costa, cupitüo, portuguez (a). 

Conspiraçzo contra o governador de 
Tirnor. 

Sentensoados a pena ultima pelo 
rnesmo governador. 

Enforcados no Largo de Dilly, jun- 
cto ao mar (b). 

(a) Sómente a este se db o qualificativo de port~~guez, provs- 
velmente porque só elle fosse natural de Portugal, e nBo os dois 
anteriores. 

(b) Governava em Tirnor Caetano de Lemos Tello de Menezes, 
que, segundo o dieer do sr. Atfonso de Castro (membro da socie- 
dade de sciencias e artes de Batavia, deputado da naçilo, oficial 
do exercito portuguez e ex-governador de Timor) no seu livro: 
As poeseesdes portuguezae na Ocennia, pag. H8 e 89, que piamente 
i~creditamos e melhor aquellc o p:~teiiteou, era homem violento, dee- 
potico e precipitado. 

D'ahi proveio que ern Dilly, capital da provincia portugueza, se 
urdiu no decurso dc 1776 uma conspiraçlo para o prender e depôr. 

<L vez Temos para nós que o caso n3o passou de tentativa, ou t q  1 
sdrnente dc acto preparatoiio, e isso mesmo se concluc das palavras 
do sr. Affonso de Castro, com quanto nas b~strucçGes do Conde de 
Sarzedae, 5 74 (As posseeeGee, cit:~das pag. 212) assim se diga : 
liouve um levanfame~cto contra elle. 

Sabedor do caso, mandou o tyrannico Caetano de Lemos abrir 
devassa sobre clle, saindo culpados o seu prinapal ailctor 
Rayrnundo de Lemos, ao qual todavia se não designa cargo, e os 
outros dois do texto. 

Em seguida elle mesmo os julgou e sentenseou, faltando apenas 
pura levar ao cabo a tarefa por si sómente, que elle proprio os 
enforcasse ! 

Tão inaudi10 procedimento, tal excessiva e horrivel arbitrariedade 
não podia eer por muito tempo ignorado do governo de Goa, O qual 



Anno de 4784? 

1:886 Josi. Joaquim, natiiral da ilha da Ma- 
deira. 

Homicidio. 

tendo della conhecimento, (ralou de castigar o governador, viomean- 
do-lhe p a r a  successor E'ravzieco de Brito Correia, e orde~la~ado a 
sua prisüo. 

P a r a  evitar a repetição de similhantes abusos, recornmenriol~-se 
posilioafflentc em 25 de abril  de 17779 (ordem ratificada por oiitrx 
ern 2G de  abril de  1782, seguiido se  12 nas InstrucçOes citadas do 
Conde de Sareedas) aos governadores de Timor, qrtc se abaticessem 
de mandar executar os criminosos, sem ordens superiores. 

Julgado n a  Relaçüo de Goa, o governador Caetano de Lemos foi 
co~~demi~ado  a degredo p a r a  Moçambique, onde morreu. 

Ao mrrios por estn vez rião ficou de  todo inulta a ntrocidadc, 
talvez porque foi civil e n l o  milit,ai o t r i l~unal  quc o julgo>. 

E qiiem poder& hoje destiiiiy:~r, se x eonspirnç&o foi ui dida pelas 
victirnas, os tres Costas, contra o governador, ou foi urdida pelo go- 
vernador coritra a s  victinias ? ! 

Vide tanihein o Coni~t~bricense, n.O 3:(i41, de 4 de jiilho d e  1882, 
que transcrevcri tle As possessües porttçg~arzas os periodos perten- 
cctitcs ao euccesso e suas circiirnstaricias. t 

Peda a occnsi5o que iiùo oii ittnrnos riin Iiigii1)rc f:rcto rcrentis- 
siino, que ac:ii):t de ter 10g:ii ciri Tiinoi, o cliial vvin provar in;tis 
unia vez, (liiv I I % I ~ : I ~ O  sncc~~d(:  (lu(: tis sc(1iç;)cs coiitra as  ~ l l~ ' t0 l . i -  
dxdes ci~ii.ti!iii(l:is iins c!nloiiias s:io 1)rovt)c:id:ls peloe pi.occ?diuieiitos 
iiieiios regiil:irc~~ d'rll:ts incsnins. 

O rnoço Alfrcdo AIxia, goveiiiadnr dc  Tiiiior, c:tliiu pro4tiado sob 
os golpes vibr;idos pelos lears moradores dc 1)illy (tropa d:t 2.' 
liriha) no dia tle rixirço do corrente xiino (188'7). 

Attribue-so o atteiitaclo a t n í ln~  cstns caus:is corncornit,antes: ti 
noiiieaçáo que clle tcz p:rin seli sccrctario (Ic certo :~lferes. o.eatura 
rletcstatin pnr totios os timores, e qiie por isso foi riiuit,o mal vista ; 
depois As inniiciras briittics, r violriici:is pelo mrsino rilfercss ernpre- 
gndas contra Lucss i\Iai.tiiis, rcgulo de hloiitai cl, e coiitr:~ iim <ifi- 
ci;tl d e  mor:iilorrs, qric sc lhe ( l i r i ~ i r ~ i n  em ol),jrc-to dc! serviço; em 
sr!giiidn :i dcsnt t r i iç~o coin qiir o nicsirio goverii:idoi tr~ictou os ino- 
radorcs de  I)illy, quando ne Itie dirigiram, <:in desnfYroiita do 
seu oflicial; e por ultimo d iinprudencia de  e<? iriettrr x cnmiiiho 
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Coridemnaùo a pena ultima. 
Hri forcado ? (16)  

de I~nhoile para Dilly, passando pelo posto doa moradores A en- 
trada da ridadt', sem atteiiçSo aos avisos, que recebeu, de qiie clles 
se ac1iav:trn reunidos e em feriiicritação. 

A fatcilidade occasiouou, por isso, que fosse elle a victiina, sendo 
todavia o secretario, quem os moradores prcteiidiarn victimar. 

A ~~roposito : quando deixar8 o goveriio das coloiiias de estar en- 
tregue a pro-consules militares? Acaso uZo ha j6 experiencias felizes 
de governo ~nerarncnte civil? I'c4o uieiios cremos poder cit:ir para 
exemplo o do sr. Viceiitc Piiidella. (Vide o Correio da Noite, 
n.O 2129, de 26 de abril de 1887, oude se eiicoritra urna correspon- 
dencia particular que descreve o triste acontecimento.) 

(a) D'este modo narra os factos o nosso rcspeitavel informador, 
o Sr. Francisco Antonio de Frcitas e Abrcu, da cidade do Vunchal: 

.Na noite de 19 de outubro dc 1788, urn guarda-marinha inglez, 
j)nr nome Jacques \Vilsoti, da fragata iiigleza Hace-Horse, capitão 
Thomaz Wilsoii, achando-se em terra na cidade do Funchal, levou 
uma perigosa facada, da qual veio a fallecer em novembro seguinte, 
no dia 11. 
.O encarregado de negocios de Inglaterra em Lisboa, o cava- 

lheiro Hort, por iiiiia nata dat:rd:t de 5 de abril de 1784, pedio ao 
Ministro de Lstado, Ayres dc S;l e Mello, :i puiiic;%o in:lis exemplar 
e expedita do assassiuo do offici:~l iiiglez. 

N E U ~  consequencia d'esta e de outras riotae do miiiistro iriglea, o 
ministro de catado, Martiriho de Mcllo e Cutro,  officiou ao gover- 
nador e capitão-general d : ~  Madeira, para enviar o assassino para 
as cadeias do Idimoeiro; c cffcctivainente para ahi foi remettido 
em junho de 17Y4 o rko, que fic:ira proriiinciado ria devassa, por 
nome JosC Joaquim, natural d'esta ilha d:i Madeira. 

*Tudo isto se vê rnuito desenvolvidameute de uni oficio, que o 
governador e capitão-general da Madeira dirigiu ao ministro de 
estado, Martirilio dc Alello e Castro, ein juiilio de 1iH ' i . .  

((Na Madeira i: tradição que o assassiiio do gii:irda-marinha 
inglez fôra senteiiccado B morte; se a senteiic;a te\ c ou nito execuçiIo, 
6. o que aqui niio pude averiguar ; inas é possivcl t:llvez sabcr-se 
isso com verdade, pela correspondericia que aqui deixo citada e 
que de certo ha de existir nas respectivas secrct:trias de estado.. 

Fizemos toda s poasivel diligencia para descobrir a correspon- 
dencia citada, n:t eecretaria da marinha no aniio de 1882, mas 
debalde. Ainda assim seguimos a tradiçgo, que 8 muito provavcl 
não falhe. 



Anno de 1797 

Julho 11 1:887 F... 
Crime ? 
Enforcado (a). 

(a) Que neste dia teve logar em Lisboa uma execuçíio capital 
não ha duvida, pois sobre ella assentam os seguintes sonetoe do 
afamado Bocage : 

XLIV 

Ao crebro sorn do lugubre instrumento 
Com tardo p6 caminha o Delinquente; 
IIum Deus coiisol:idor, IIum Deus clemente 
Lhe inspira, lhe vigora o soffrimento : 

L)uro iió pelaa uiiios do algoz cruento, 
I-streitar-se rio collo o reo jii setite: 
I\Iiilt,iplic;rda a morte nncê:~ a mente, 
Ilnte horror sobre Iiorror no pensamento. 

Olhos e ais dirigindo A IXvilidade, 
Sobe euvolto iins sombrns da tristeza, 
Ao termo expiador dn iniquidade. 

Das leis se (nlimprc a salutiir dureza) 
Sz~lie a alrr~n íl'eiitrc o veo da Hrirnanidade, 
Folga a jiiatiyn, e geriie a nriturcza. 

(Ao r40 que foi condamnado ao patibulo 
no (lin 11 de jullio de  1797.) 

Sobre o degr8o tcrrivel assomava 
O rco, cingicio de fuiiarco manto; 
Avezada ao terror, nos ais, ao pranto, 
Da intrepidez a. rnorte se assombrava; 

No firrne coraçZo não pnlpitavn 
O precursor da IJarcrr, o inudo Espanto, 
E, ufana de subir r10 esforço a tanto, 
Hum ai  a Humanidade apenas dava. 



Anno de 1806 

Agosto 22 1:888 Antonio Madeira, de  25 annos 
1:889 João Madeira, d e  45 annos, irmão do 

antecedente, ambos natiiraes de 
Azere, e filhos de  João Madeira e 
de  Luiza de  Moura. 

1:890 JosB Joaquim de Aloura, de 40 an- 
nos (a). 

Mortal, que foste Heroe no extremo dia, 
De ideise carrancudas, e oppressoras 
Não sofreste o pavor na fantasia. 

Co'as vozes divinaes consoladome 
Só a Religiso te embraudeeia ; 
Fôras de ferro, se Cliristão nilo foras. 

(Ao mesmo.) 

( a )  No ConirnLricense, II.~ 3605, de 28 de fevereiro de 1882,pu- 
hlicou o ar. Joaquim Martios de C'arvaltio uma carta, cujo original 
rat:i em seu poder e depois fez favor de nos prestar, e foi escri ta  f pelo coriego rrg:ilar de Sancta ('ruz, do convento da serra do Pi ar, 
D. Joaquim da Natividade- A o  1Z.m~ Sr.  U .  Atrtonio d'Ann7mcinda, 
Conego Reg~tlar, e cartorario do d.losteiro de Sancla Cr~cz,- Coim- 
bra, quc? assim reza o subacripto da carta, coiri o porte de140 r4is 
-e a marca- Porto. 

Eis o seu contexto com a propria orthograpliia do original, menos 
os breves que nelln se encontram : 

aSnr. D. Antonio d'Aoririnciada. -Amigo e Snr. da minha parti- 
cular estirnaçtlo e affecto;-falei com o Snr. Pcdro de Mello no ne- 
gocio que me recomendou eobre facilitar ou dar faculdade para 
tirar-se a Certidão do sco Tombo d'Arcuzelo, a que me respondeu 
que n8o tinha tal Tombo, antes que precisava muito dc fiizclo, e 
desejava que Snnta Crus sr metese nisso, para de m8o comiim 
entrarem neça obra; foi a rrposta que me deo, mas se descubrir 
mais algumas couzas a este Itespeito sobre que eu possa fazer 



algumas indagaçõcs ou exigir do mesmo snr. algumas clare&s, 
com O seo Avizo farei tudo, que me determinar, pois desejo sempre 
mostrar, que fui, sou e serei sempre seo amigo do coraqzo, c servo 
obrigadissimo. -D. Joaquin~ da Natividade. Serra, 22 d'Agosto 
de 1806. 

« P .  S. Hoje vão a enforcar os presos d'Azere dois irmiios e um 
primo, e em estatua outro que fugi0.n 

Para nzo a truncar, transcrevemos a carta na integra, com quanto 
ao nosso proposito sómerite aproveite o P. S. ou a parte final d'ella. 

Por esta ficlrnos sabendo que houve neste anrio quatro réos coii- 
demnados B morte, de certo pela mesma sentença, que devera ter 
sido proferida na Relaçlo do Porto, um dos quxes logrou pela 
fuga, anterior ou posterior, subtrahir-se 4 pena. 

Mas o crime, logar e datu d'elle? Mas o nome dos criminosos C 
sua naturalidade? Tudo ignorado! E todavia póde ser que a seri- 
tenç8 haja sido em tempo entregue, como outras, ao prelo. 

Porém quanto ao ultimo ponto, a naturalidade, era licito crer 
que fosee a freaquezia de Azere, hoje concelho de Taboa, dietricto 
administrativo de Coimhra, pois nos não oecorria noticia de outra 
poroação assim tambcm chamada. Não nos enganbmos com effeito. 

l'osteriormeiite o mesmo Conimbricense, 11.0 3605, de 28 de feue- 
reiro, publicou uma outra carta, dirigida de Azere a 24 do mesmo 
mez ao illiistrado redactor pelo sr Joaquim Correia Liiihsics, na 
qual ropoiido-se muito louvavelmente esclarecer o assumpto: 

1.: beclara os noinc8 dos quatro r8os (os tres meiicionadns no 
texto, e o quarto, João Carcalho, que diz fugira, sern distinguir 
todavia se antes de haver sido preso, se depois (te o ter sido). 

2.0 Accrescenta que o primeiro era estudante cin Coirnbra, irmü) 
do segundo, e ambos pri~ttos do terceiro. 

3 . O  Que: Eram cumplices tha naorte de Eatevdo Ribeiro de Abran- 
ches. 

Lo E fiiialmcnte que a cabew do Moura viera para Azerc, para 
estar & exposição na ponta de um pinheiro. 

Era j& bastante, mas ainda não era tudo. 
Pela sua parte o ar. Joaqiiiiri Martins dc C:irvalho attcstavaquc 

indo consultar as Relaçõrs dos estudantes, que coineçaram a iinpri- 
rnir-se em 1800, ei icont i l r~ que no anno lectivo de 1801 para 1802 
frequentbra a aula de rhetorica no Collegio das Artes Antonio 
Joaquindadeira ,  filho de José Madeira, natural da villu de Azere, 
comarca de Ar.qaalziZ, deixrindo de apparecer nas Relaçciea doa annos 
seguintes D'oiide o mesrno si.. coiiclue que o criine ter8 sido practi- 
cado de 1802 para 1803. 

E+tava pois manifestado, (lite se tractava de um crime, e respc- 
ctivaa condcmiiações, adtinriites a um antigo concellio, cujo ter- 
ritorio pertence ao districto d r  (:oiii~bra, de que, força é confes- 
snl-o, nGs não tinharnos a mininiri, noticia. 

Pareceu-rios entiro, quc, posta a diligeiici:~ devida, poderia~rios 
obter esclarccimcntos eficazes sobre o facto, inórmente porque 



ee nos mntolhava que este devia ter dado um certo bra~do lia occasião, 
como se provava pela propria siiigelez:~ d~ I'. S. da carta do frade 
cruzio, que estava deiiiincia~ido, clue d l e  alii se occup:iva de uiu 
facto familiar para elle e para o seu iriterlocutor. 

Dirigimo.nos por isso, para inellior nos esc1:trecerern sobre o caso 
e sua8 circumst~ncias, aos dois aniigos, os srs. Evaristo da Fonseca 
Cunha Pinto, e dr. Joaqiiim' Paes de Abranches, ambos antigos 
compnnheiroe nossos, aquelle nas labutacjòes da vida admiiistrativa, 
na qualidade de probo admiiiistrndor do concelho de Taboa, este, 
nps da vida acadernica como aluiiino estudiosiasiino e distinctis- 
simo, que foi, do curso do 5.0 anno de direito no xnno lectivo 1863 
a 1863. 

Do primeiro, que disse ter-se soccoriido ao sr. Linharcs, auctor 
da carta atraz referida, ohtivcrnos os seguiuteu csclarecirric?ntos: 

1 . O  Quanto 4 filiação, naturalida~dc e edade dos tres, as que Ilics 
marcam08 no texto; do quarto, o piofugo, que eril iititural do Sar- 
zedo de Arganil, mas ao tempo rcsidciite cin Azere, c ter 50 anilos 
de edade. 

2.0 Quanto h victima do crime, o jB meiicioiiado Estev;io Ribeiro 
de Abranches, que ora iiatural dos Cabaços, n i : ~  ao teinpo reeideiitc 
e cscriviio em Azere. 

3.0 Quanto 4 data do crime, que este f6rn perpetratio em 1803. 
4." E, finalmente, quanto ;ía restantes circuinatancias, que o pcr- 

petrador do crime fôra o referido Jo5o C:~rvalho, e os dernais 86- 
mente ciimplicea; que foram pronunciados lia devassa 17 i~~dividuos, 
entrando em o numero 2 iriullictrea; c~iic foiarii degradados 3 hoinaiis 
e as 2 mulheres, sondo deaproiii~iieiudoa lia lielaçiio os que n5o 
forani condemuados; repetintlo o j;í ;icirn~i rel:~t,ado quanto á expo- 
e i q h  da ccbey.s do r60 hloura. 

Mas do segundo amigo recebemos uma tào extenua e importarite 
informaç80 sobre o assurnpto, que nko podemos resistir A terit:içiio 
de a transcrever aqui, pa11~vr:i por palavra, para lhe não diminuir 
o alto merito de nos illucidar, qiianto 4 proviriria da Beira, de que 
o estado de prepotencia e anarchia 6 muito anterior ao tempo das 
noesrs diseenç3ee civis, e quanto A criminalidade ein geral, que 
al umas vezes, ao menos, era ella a triste coiisequcncia da dea- 
a80ota  do oppriinido contra ai tyrnuiiiaa do opyrersor. 

E com quanto o nosso preaado arnigo e collriborador comece por 
deplorar a falta de documentos e apontametitoe, que o possam guiar 
na sua narrativa, pois qiic nem o arnor da sciuiicia liem a curiosidade 
ae encarregaram de os ti:~nsmittir :i geração futura ; ainda assim 
o leitor vai verificar por si proprio xti: onde poude bhegar a dili- 
gencia do iiosso bom arnig), deide rliie resolveu dar-se ao improho 
trabalho de procurnr pcsao:is, r iuvestigar d'ell:ts! qii:into ora pos- 
sivel, que lhe declarassein; e de ir até A propiia villa de Azere, 
para se instruir e nos instruir a nós e ao leitor. 

Falle pois o nosso esclarecido e consciencioso amigo : 
MO que tenho conseguido averiguar 15 o seguinte: 



*NO começo d'este seculo ern empregado publico, no concelho de 
Aaere, Eeteviio Ribeiro, natural da  fregiiezia de Cabaços, mas j& 
proprietario abastado em Azere, onde residia. Era solteiro. 

&a1 fosse o emprego que exercia, n2o est8 para mim bem ave- 
riguado. Dizem 1111s que elle era rendeiro, c os melhores inforinados 
asseiveram que Estevão Ribeiro cra escrivzo, estendendo-se a sua 
competencia aos termos (1) dc Taboa e Sinde. 

a 0  que é certo é que o corregedor de Arganil, de que era subor- 
dinado, o coneiderava muito, e titilia giaiide influencia nas instan- 
cias superiores. Diz o povo: quc o I'rivicipe o niandAra para aqui, 
retribuindo-lhe serviços, e por scr da ~ur i  confinnça. 

«O que 1180 offerecc duvida é, que elle tinha a seu cargo o serviço 
do recrutamento, em que prsicticava toda a ordem de abusos e pre- 
potencias, e que era despotico e crucl. 

aos soldados, que vinham ao concelho eu1 uso dc licença, tinham 
de appreseutar-se-lhe. Se o não faziani, eram chamados a sua casa, 
onde os cspaneava corno a todas aquellas pessoas, que lhe deeobe- 
deciam, ou incorriam no seu desagrado. 

a 0  povo odiava-o, ni:is temia-o. O odio e a iiidigriaçiio do povo 
foram crescendo com os abiisos e crue1d:ides d'elle. D'ahi uma 
ou outra nianifestaçbo isolada tlc ;~lguin cidad2o offendido, que 
immediatameutc dava logar a novas prrseguiçóes e vexamee. 86 
faltava uni iucitador que animasse o povo, para o desaggravo e a 
vingança serem completas, como foram. 

aEm 1803, veiu em goso de licença. a Azere, de onde era natural, 
o furriel de cavallaria, Vicente Carlos Tavares, solteiro, filho de 
Mniiucl Antunee Castanheira, e de sua mulher Luiza de Moracs. 
Não se appresentou a Estevào Ribeiro. Este ch'ama-o, insulta.0, c 
pretende espancal-o. O militar, que ia armado, defende-se e ac:ihl 
por estender-lhe nas costas algumas prnnchadas. 

U Q  povo tem noticia do caso, alenta-se com rllc, e faz uma ver- 
dadeira ovação ao furriel. 

.Eis a exauctoração de Estevlo Ribeiro. Il'ahi por dezeseis dias 
era inorto pelo povo. Mas não antecipemos os factos. 

*Com este incidente coiiicidia a prisão dc muitos mancebos, 
alguns filhos das principaes f:~milias do concellio, e quasi todos 
filhos de proprietarios oii lavradores. Est:is pris0es foram feitas na 
egrejn, 4 qual poz cerco na occasiao em que o povo assistia A inissa, 
e para effeetuar as quaes tcvc escondida, cerca dc oito dias, a forç:~ 
militar que havia de executal-as. 

"O povo viu nesta impriitlriitc diligencin, :dém do mais, um dcs- 
acato A religizc. A cxcitaçzo foi cstraordinariit. Estavtlui assim 
preparados os aniinns 1)tir:i o ncolliiinc*iito cio feito de Viceiitc Carlos 
Tavares (o fiirricl). 

«EstevZo Iii'rieiro, orgulhoso e dc :mimo iiisoffrido, quer reiviu- 
dicnr a auctorid<Ld~ pcrdida, c procrir:l a reli:~bilitèç%o na timeaça 
de pôr as correias Bu costas a qiiaiitos elle supp0e que o affroiitain 
com a sua iinportaiicia e valimento. Stlo alvo das suas aineagas 



priucipaliiiciite s famili :~ M:~rlcira, qiie eutiio era p~de rosa  eiii Azere, 
os estud:~ntcs erri Coiinbr:~, Braz Aiitonio IIoincrn, íilbo do capi t lo  
Manuel ~ íomr in ,  Igii:~cio dt! . . . . , ii:ttilr:i\ de  fileda dc  ~ ~ u I ' o R ,  

que vivia corn seu thio, resicleute ein Azere, que o uiiriliava uoe 
estudos. 

.Disse qiic a farnilia hladeirs era poder os:^ em Azcrc. Isto,sem 
esforço se ricrc<lit:i, s:~heiido-se qiic João Alatieira e sua mulher 
Maria &ladeira e Moura, proprietarios ahast,atlos e cht.fes d'ella, 
tiiili:rin filhos rias segiiintes poniqòes sociacs: I,iiiz, presbytero, the- 
sourciro (da Uriivei.sid:rda? dizem qiic siiri.) eiii Coiiiibra; Jo:iquirn, 
bacharel forrn:~do ciii Leis;  Antonio hl:idcir:t, estildaiite em Coimbra, 
e Jogo Madeirn, riegociante. 

8 0  estud:~ntc Aiit,oiiio Madeira, que t:rn dos nrnc:lçadog por Es- 
tevão Ribeiro, veiii rio eiitretxnto coiii os sriis dois p:ttricioe c compn- 
nlieiroe, Braz e Igiincio, dc  que jA f:illei, passar algiiiis dias de  
ferias em caR:i. de BIIRS fanlilias. E'nrain :I missa iio doiningo, e ti 

aaliida d;r rgreja aceicsr:irn-se de Esteviio Riheiro, que foraiii tro- 
çar~rlo e iricttendo a ridiciilo atí: 6 casa d'elle, que era  alli proximn. 
E, cnin cBcito. os trps csti id:i~itc~ fv r i r~ in  O /emporn"o c'apil<ro-nrdr 
no seu lado viiliier:ivcl e iriais sensivel. Picaram-lhe :L arrogaricis 
e o orgiillio. E tZo picnrites foram as  chalnças a proposito das cor- 
reias e fardas, qiie xquellc Ilies tinlin preparnclas, e as  inaiiifestqtçOelr 
do povo, qiie ou s ~ c ~ i i i d i ( v ~  e nquecia, que EstevBo, srihindo do um 
salto e irr i tadi~sinio a eacada, deu corn a port,a briiscauientc sobre 
aqiielles que tinham ticndo no adro, e correrido a i i i r i : ~  jaiicll~i com 
uma clavinn, desfechou sobre O cstot1;iiite Tgri:tcio, que feriu no 
peito. Foi esta a pririieim sceria d'css:~ s:triguiriolcnta tragédia, que 
depois se segiiiii. 

~Igi iac io  cahiii como morto. O povo amotina-se c grita-nzorra! 
Aiitonio Pinto, cirurgiZo d'aqiiclla loc:rlidndc, corre n c:tsa, arma-se, 
volta iio logar do confliçto c ordena e anima o movirneiito. 

"No entret:tiito arrii:tvn eu I. fortifica\.x-se Estcvào Hibciro para  
resistir ao cerco. que ein poucos iric~rrientoa lhe foi posto :i casa, e 
que  ti n abandonaria depois dn sua inortc. 

aTiiiha nesse dia 1og:tr o mercado dos Carvalliaes, juucto ao Car-  
rega1 do Sal. Os sitiaiites rcrez:ir:ani-se, piira os qiie prec:isnvam, 
ircm fazcr 6qiicll:i feira o seu iiegocio. Alli o dr. Josó Antoiiio Do. 
rãcs, d'Auta ( p r q ~ t o i c i  pouoaç6o da freguezia (10 I'ir~lreiro rle Azere, 
concelho de S. J O G O  de Areias), qiie jri recebera noticia dos aconte- 
ciinc~iitos de Azere, nssevera Ih-, rliie cst.50 perdidos, porque I h -  
te\#<? ItiOciro :trrnz.irR Azere, visto que Ilic pwpar:iiii a vida. Co- 
iilitv.c o seu poder o sí1u genio. 

rltcgrcssnrii OP f(:irsrites x Azcre, c o ccrco aperta-ee cada vez 
niais. A morte de  IIslevilo Ribeiro esttí decretada, e B principal- 
mente o inedo qiic :L deteririiria. No entretniito este defende-se, 
fazciido fngo parir Grn, einqualito que os sitiautes usavam d e  todos 
os meios, ora violentos, orn capciosos para lhe dar a morte. 

 amanheceu o dia de segunda feira e correu tudo neste dia, sem 



que a situaqiio mudasse. Aiioiteceu. A horas mortas ouvi;i s r  um 
tiro. e logo Azere iriteiia dizia: iriataram o Estevlio Ribeiro! E cra 
a verdade. 

(<Quem o iiiatou? Foi o povo de  Azere, era a resposta de todos 
A justiça quasi ii&o ouviu outra resposta, durante a loiigu, deu- 
potica c rigorosisairna devassa. 

1t?ilas qucin inntou Estevao Ribeiro? O qiie hoje s e  sabe com cer- 
teza Q que ti50 foi nenhum dos desgr:içados, que foram executados 
rio Porto ! . . . 

~1)izein-nos que foi João Carvalho, vulgo o Sarzedo, por ser 
oriuiido d a  povoaçELo d'este nonie. Caeou ua  fregiiezia de  Azere e 
vivia 110s Pisiks d a  Ribeira. Diz-se que na  segunda feira A noite, 
Jotto hladeira, desesperado jii, como muitos dos sitiantes, da  resis- 
tencia de  Estevão Ribeiro, fora aos PisOes d a  Ribeira de Azere 
procurar e rogar Aquelle João Carvalho para vir matar o Esteviio; 
que estp aniiuiia, e, carregando logo uma clavin:t, acompanhara para  
Azere Jogo blatlrira; que, chegado alli, s e  introduzira subrcpticia- 
mente na casa de Estevko Itibeiro,e, quando este alta noite passava 
de  iim coii~partiiiirrito d:i casa yara outro, descarregou sobre elle, 
inatarido-o instantaneamente com lima bala, que lhe kitravessou o 
peito. 

~~Aaseve r sm oiitros, e 6 esta a verGo constante desde aquello 
aeoiiteciinento e a geralmente acreditada, que fora o estiidaiito 
1h-1~ Antonio liomem que m:ltkra Estrviio 1tiI)eiro. Narram u facto 
d'esta fórma. Quniido na noite de domingo para segunda feirn, a 
liora adiantada, uin irrniSo d e  LIraz, (jur tinti:~ :L eoiif i :~n~n de Estev:io 
e inoi-ava defronte da  sua c:is:i. chamava estr   par.^ Ilic dar  algum 
aviso (ignorando-se a sua intençiio), e viudo Estevão A jaiielln, Braz, 

e>tat7a a t raz  do irmElo, talvez seiri elle o prcscritir, adiantou-se 
de i i i r i  8:llto c desferh:irido sobre Estevào o matou instaritaiieauicnte. 

.l';irt.co ~ I I P  ií primeira vers5o deu l o p r  o desejo que tèm alguns 
parentes de  Hraz, que niiida vivem, (i( ,  :if:ist;~reni da  ~ U < L  f.rinilia 
o desar que póde trazer-lhe a iiit.iiiori:r 11'.~que'lc íicoiitcciiii<~iito. 

«Alem de outras r:izùes torna-sr iiivt~iosiiiiil esta versão, porque 
sc iião compreheiiùc coirio JoZo Carvalho se poutlc introduzir suh- 
repticiamente enr iima casa fechada com grande segurança e tiio 
ciiidadosaniente vigiada por seu doiio, que a tantos hoinens, como 
os que a ccrcavarn, não f ~ i  possivel entrar nella apezar dos 
seus csfo1yos 

nVerddde seja que Jt1:io ('arvalho foi condemnado A morte, e 
queimado em estatiia no Porto. porque nunc:r foi poesivel 9. justiçti 
apoderar-se d'elle, e que i3r:iz Aiitoiiio Honiem foi absolvido, n;io 
sem d i s~end io  de qiiantiosas soinrnas; mia a deficieiici:~ d:r prova 
e a base, de que :I justiça se serviu p,ira as suas invc.stigaqVcs, 
tudo c~xplicarn. 

«Veiu logo do Porttr iiiii i~ i :~gi~t ra t lo  coiii grniidio fory:~ d o  CHV:LI- 
Iaria e irifaiiteria, e priiicipiou a tlcvass:~, que foi, coriio já disse, 
longa, despotica e rigorosissitnx. 



nAzere foi posta em estado de sitio. 
~ P a s s s d o s  tempos eram presos, alhm de  muitas outras pessoas, 

Antonio i\ladeir:i, Jogo Madeira, e Josc': Joaquirn de  Moura, primo 
direito d'aquelles, natural de  Villa Secca, e ces:ido ein Azere. A 
prisiio effectuou-se em Coimbra c de IA seguiram par:% o Porto. 

1 1 0  furriel Vicente Carlos Tavares foi preso eiii A lme id~ ,  onde 
estava em serviço, tendo saliido de  Azere dezescis dias arites d a  
morte de  Esteviio ltibeiio. 

aM:iria de  Hrito, soltt.ira, out,ra Alaria de Brito, filha de Manuel 
de Hrito Brandão e de Maria Miclisel:~, c Maria Lainprcia, todas 
d e  Azere, foram presas nesta localidade. 

noutras peseoas soffreram prisão, como já referi, inas stimente 
d'estas faço mençko, por me nho constar que alguma outra fosse 
condernnada. 

*Disse eu, qiie a falta de  prova e a base que a justiça tomou 
para :LB suas investigaçòes, explicam a iiijustiça relativa que se  
iiota no julgamerito. Coiii effvito, e prova testemunhal foi rleficien- 
tirtsima, se uso nulla, porqrie as  testemunhas nunca. disserairi outra 
cousa, que não fosse, que foi Azere qiie matou Estevlo liibeiro. 
Este é que teve o cuidado c previdenci2 de deixar uns apontamentos, 
espccie de  relatorio do que se  passou 8th o riioinento da  sua morte, 
ou pouco antes, em que se refci iniii todos os incidentes que se derem 
durante os dois dias quc durou o cerco, e outros anteriores, apon- 
tando nomes, referindo palavras, mencionarido factos, tudo coio a 
maior iiidividuaçào, embora, como 15 natiiral, com pouca exacção 
em muitos pontos. Supp3e-se que este trabalho est,avrt principiado, 
e já. adiantado, qiiando o cerco começon, e qiie fôra coiicluido durarite 
clle, visto conter factos rel:ltivos :tos dois periodoe. 

uA circumstancia de rieste escripto s e  não fazer menção do estu- 
dante Ignacio, e a de não havcr pioccdirnento contra elle, posto 
que ainda vivesse muitos alinos depois d'estes successos, coiifirrnaxri 
o facto do tiro contra cllc &ido pelo EstevPio Ribeiro, seiido de crer 
que durante os dois dias, em que t i o  desastroeos acouteeimentoe 
tiverani logar, estivesse ein tractamento. 

-Antonio Pinto, cirurgião, quc no (1oniing.o iiicitavo o povo, fugia 
poucos momentos dcpois, ;i!~aiiiio~iaridci os coiripanheiros, para ir 
procurar em terrns af:rstad:~a a scqur:iiiqa t! rncios de vida. 

*Assim se explica a ornissiio (10 seu nome tia rcl;tç:io dos deriun- 
ciados, e a sua impunidade. 

[~Ern coi~cliisiio, o procedimento da  justiç:~ deu os seguintes resul- 
tadoa: 

 foram condeninados z i  morte: 
~Aiitonio Madrirn, ioltciio, estiidante cm Coiiiihrrt; c 
nJoiio hladcira, casado cajin Joicpha Leorior C;oiiç:ilvcs, da q t id  

tixilia filhos. Erarn iriniios, sc~iidn sriis paes .i050 ,\fadcira c Lniza 
hIad(!ira e bIuura, resitleiiti.-: ciii Azere. Era iirgoci:irite. 

fiJosS Joaquim de hloura, natural dc Villa Sccca, da  freguezia de 
Azere, e casado nesta povoaçZo coin Rita de .. . . . ., da qual tinha 



filhos. Era proprietarlo, e filhvde Antonio de Bfoura e de sua inulhcr 
Maria Aiigelica. Era primo dos dois primeiros. 

aJoio Carvaltio, por alcunha o Sarzedo, cns;tdo, proprietario, rcsi- 
d&te nos PisUes da Ribeira, de Azere. Era oriunilo do Sarzcdo. 
Ignora-se a sus filiaç&o. 

nOs trcs primeiros forain cx~cutados no Porto em 180ti, vindo a 
cabeça do terceiro, JosS Josqiiirii de Moura, a Azcre, em ciija pr:rç:L 
esteve exposta por rnuitos tiiezes. 

,<O quarto, João Carvalho, foi qurimado cm estatua no Porto, 
porque :I justiça, a despeito de grandca diligencias, nunca conseguiu 
apoderar-se d'elle. 

«Foram coiidemnados a dcgrcdo para Africa: 
~Vicerite Carlos Teixeira, solteiro, furriel de cavallaria, natural 

dc Azere, e filho de Mmiiuel Antonio Castatiheira e de sua rnnlhcr 
Luiza de Moraes. A pena foi de dez snnos de degredo, que cuinpriu 
em Loanda. 

.Maria de Brito, solteira. 
«(Outra Maria de Britu. filha de Manuel de Brito Brandiio C de 

sua mulher Maria Michaela. 
avaria  Lampreia. Todas de Azere. 
.E: couaa averiguada que a morte de EstevRo Ribeiro teve logar 

no aniio de 1803, em um dos mezes, novembro o11 dezembro, asse- 
verando muitos que f6ra prlos Sanctos. 

e A  cbircuinstancia da vinda dos estudantes a Azere esth ein con- 
cordancia com esta affirmaç80, porque B muito de crer que appro- 
veitnsserri os d i ~ s  feriados d'essa occnsi&o, para os passarem com 
suas fariiili;rs. Tambem os acontecimentos se poderiam realisar nas 
ferias do Natal. 

#Eis o que posso informar a V., e t c . ~  
O restante da carta são express0es de muita benevolencia para 

comnosco, 4s quaes sereinos sempre gratos por parte do nosso bom 
amigo, actual c dignissimo governador civil do districto de Vizeu, 
que a data doa Seixos-Alvos, a 17 de abril de 188'2, e se assigua 
(o sr.) Joaquim Yaea de Abranches. 

Tr:rct:~ndo nós de verific,ir alguns dos factos apontados, achkinoe 
taiobcrii segundo a Relação dos esticdantes, impressa anniialinentt 

Aiitoiiio Joaquim Madeira, fillio de José Madeira, natural l i  
villa de Azerc, comarca de Arganil, estudante de rhetorica, u. 
de 1800 para 1801; e depois iiko mais ap arece. 

Jonqiiirn Antonio Madeira, fillio de Madeira, nmtiirsl i .  

Azere, Cornarca de Argaiiil, estudante n.O 62 do 5.0 anuo de Iriq, 
morador na rua do Norte, iio anno lectivo dr 1804 para l80:), 
fazendo mcto de foriiiatiira, r in  10 de jullio de 1805, em que foi 
appiovndo sinzplicitrr, seiiílo pirsidciite o um dos vogam da mest 
Jos6 Carlos Uarboza de Soiis:~, c oiitio vog:il Jose Correia de Aze- 
vedo Blornto, de que, sc I I i ( ~  p:lsqou carta a13 de ;&gosto trmbem de 
1808. IIavia comegado o ciiisu, matriculando-ec com O n . O  30 no 
aniio lectivo de 1800 a 1801. 



Blas doo demais, qiic ae dizem estudantes (Uraz Antonio Homem, 
d e  Aeere e Ignacio. . . . natural cle Wcda de  Mouros, residente com 
seu thio em Azerc), 1120 eiicontr8mos o menor veat,igio nas listas 
aeadeniicas. Isto iiZo obsta todavia a que frequentassem aul:~s par- 
ticulares. 

Sendo porfim raro que no 6.0 c ultimo nniio dos citrsos universi- 
tarios se reprovem, ou s6nieute sc npprovcm simpliciter os alumiios 
que  os frcqucntnm, e aii1d:i mais raro yuc algum d'estes eiicontre 
ahi esse julgamerito rigoroaro, havendo nos annos anteriores riierecido 
approvação plena ou u~lanirne, adcjou em torno de nhs H. ideia de 
havcr a m4 sorte dos irmãos e do priino pairado sobre a urna rtca- 
demic:~, e aguçoii a nossa curiosidade para i r  rnbusc:ir, nos livros 
dos exames ou actos, o result,ado colliido pelo agora nmrcado 
bscliarcl formado, Jo:iquim Aiitoiiio Madeira, nos nnnos anteriores. 
Pela  nossa diligeiicia, viemos no conheciinceto de que allc fizera os 
sens actos do l . O ,  2 o: 3 e 4 . O  aniio respectiv:iincritc ern 13  tlc jiinlio 
d e  1801, l i ;  tle jullio de 1802, 1.1- de julho d e  1803, c 12 de julho 
do 1804, seiido ern todos approvndo n~v,ii?le descrepantc! 

Eui face pois das quatro approvaçùes plenas, uBo lietitaiiios ein 
dizer, que 110s parece ii%o estar de todo exempta de  maculn a justiça 
recta c imparcial de todoe, d e  algvtns ou dc algtrnt das examiiiadores; 
c assim nos expressanios, porque o ~impliciter  p6de importar s6mente 
uni R ou dois RN, se os votantes foram qz~atro como a lei exige uo 
5.0 anno; e ser em ambos os cnsos obi a de  todos, se hoiive nccordo, 
como 6 trivial. Perdoe-nos a injuri:~, RC injuria lia, a moiiiori:~ dos 
bonissimos nossos c o l l e g ~ s  Barbozn e Soz~za e Azevedo Morato, que, 
coino mais velhos, assignarnm o t ~ r i n o ,  e R dos dois outros descoiihe- 
cidos, porque o nào assigtirrrrtrn, c para expinfLo nossa aqui cousi- 
griarnos, qnc não nos ericoiitrarisui cumplices, ellcs que, eegiindo 
as  app:irencias, tão clastic:l fizeram a doutrina d a  cunil>liciclade! 

(Que só~rieute saiba isto o leit,i>r beiievolo. 
E iiXo chegue a otkxider os pios ouvidos dos dois respeitaveio 

cavallieiros, leaee amigos e fieis con.eligio~~urias, o en.mo primario 
e o ex.Qno pr~nsi vesperino. 

Cumpre cm todo o caso evitrir iiin repetido dissabor, tendo de  ver 
aoaantenfe a s  duas creaturiiili:\s, :i ayrestc! e R ~nel$:flua, atrel;~da.s 
uma segunda v ~ z  4s duas :it iforias, a das preteriçües e a das  
incontputibilidad~s. 

Tudo e rruito in:iis rnerece o íeluzado co~ivicto collega). 
Qiianto R d ~ t : i  do crime temos o dociiinento autlieritico no 

livro dos ohitos c l ; ~  fruguczia d e  Azere, esistcrite tio c:irtorio do Se- 
iniiiario Episcopttl, cu.ia leitura nos fez merch de  f:~cultar O Ib."'' Sr. 
Padre  Silv:tiio Hciiriqties SirnOes no dia 17 de 1n:crço de  IH8:I. 

ltezu assitii o nssento respectivo, coin n propr'i;~ ort1iugr;iphi;i: 
 aos ~ i n t e  e cirico do  mez d e  outuhro de  inil e oitocciitos c trez 

aniios, f:ilcccu 11:i vi11:l pi.eseiite Est,cvbo Ijibeiro Abr:iriclics, scrri 
8acr:~tncntos e sem testamento, e foi sepultado 11cst:t lgr$ja de Mam 
lçlsmede, noe vinte e seis do rnesriio incz ria sepultura N., e partr 
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constar fiz este asento, hera dia mez e como ut supra. O cura Joarn 
Uuarte hlal1iam.u 

Na margern do assento estão as scgiiiutes indicaçces, em seis 
curtissimaa linhas: 

Pg. - (pagou). 
V.U (Villa de Aeere) Estevam. 
Ribeiro Abranches. 
Fiz os oficios. 
pg. - pagou. 
Malham. 
Como se vê, do sssrnto do obito não cousta o gencro de morte 

que padeceu Esteviio Ribeiro, iiias 6 claro, coiifrontaiido-o com 
outros assentos, que houve calculada omissÃo em o declarar, por 
quanto, sempre que se fnlla de fallecimeiitos sem sacramentos, se dá 
R raz.20: der a morte repentina, j6 se vê ii:~tural, e como agora o 
não era, isso se occulta. 

Occorrendo-nos a ideia de que, tendo vindo a cabeça de um dos 
réos para Azere, talvez ebnstasse do mesmo livro que se lhe havia 
dado sepultura, fomos, no dia 29 dc maio de 1883, novamente ao 
cartorio do Sominsrio para averiguar o ponto. Debalde porem 
foi n nossa diligencia, pois que nem c:in 1806, iiein nos annoa 
prosimou seguiiites, encontrAini)s o inenor vestigio do facto; talvez 
porquc a deixassem consuinir com o terripo, ou porque alguem 
christsincnte a tircrsse do poste e lhe déssc sepultura. occulta ; pois 
não creirios que houvesse nisso descuido involuiitario, por quanto 
em 1810 e 1811 encontriiiiioa lá registada a moi te de diversas vi- 
ctimas da invtis:io franceza, e não sómente d'aqiiellas a quem se deu 
srpoItura, mas atB das proprias que a nHo tiveram. 

E por aqui ficam as nossas investigaç5es. 
Qiie o leitor rriedite agoia so11i.r a triste sorte das povoaçGea, que 

a auctoridadc cciitr:il se coiriprazia de eutregar ao capricho de re- 
giilos des:iliiiudos ! 

Mal, se eoffriam ! 
Peor, ee rcnginm ! 
Mas sempre reagir, porquc :lbrcvia o soffrirnento, e salva a digni- 

dade humana! 



Hoinicidio. 
Archabuzados no Rocio do Calvario 

da  praça de Elvas, no dia refe- 
rido, no tempo ern que os francezes 
occuparam a provincia ( a ) .  

Abril 18 1:893 F.. . hespanhol. 
Morte de iirn soldado suisso, com uma 

fucadu (h ) .  
Archabuzado. 

Ag. 3 ou 4 1:894 F... Dois so1d:~dos suissos ao serviço 
1:893 E'... I do Ilespauha. 

Fuzilados em Elvus num dos dois 
dias referidos (c). 

( a )  Coiista o caso do Observador Porkguez,  pag. 260,  qiie diz 
que os dois lançarnnz a aenti~iella que os guardava da ~nuralhu 
abaixo; e accrescenta ein relação aos mesinos dois, e ao hcspanhol 
qiie no texto se segue, que todos tres eutiverarii a pouto de morrer 
aeni confissio, c de nào terem sepultura em sagrado, conforme 
eetava seirteneeado, a não ser o juiz de fora, Patricio I A L ~ Z  F e r r ~ M a  
Tavares Pereira d a  Silva,  e o sargento-niór, For f i~ t~n tn  Josk I?ar- 
reiros; que se einpenharam com o comniandante Mr. AZigl~el, para 
dar licença a fim de serem confessados e enterrados. 

(h )  Vid. nota supra. 

(c )  E o caso: Sriblevada :i cidade de Evora, contra a dominngio 
frimceza, coino successivamrnte assiiii yroc<~diaiii todas as povoa- 
ycesdc H(~sp:iiiii:i e de I'ortiigai, oiidv o jirgo franc,cz ii&o era siisten- 
tado pela presciiça dos soldados, de iriiiiitl:~do dr Jiiiiot sahiit de 
Lisboa o general Loison para sul~mettel-a dr novo. 

Accommettida no dia 29 de jullio de 1808, Evor:b foi cntrad:~, e 
sosreu a d11r;~ lei da guerra como rsta oiitr'ora se f'azi:t. Virtorioso 
com as suas hostes aguerritlas, I~atallinndo contra forças em boa 
parte indisciplinadas, Loison snliiii de Evora, trazendo cornsigo 
como trophe~is boa soinma de prisioriciros. C1iefi:ido n Eutrcmoe 
no dia 2 de agosto, deu-ltics ahi n liberdade R cluarii todos elles, 
pois conservou airida assim em captivciro 12 soltiados syissoa 
hespa~thoes (inteiidn-ee suiusos, at6 alii no serviço de Hespanha), 
o tenente coronel de artilheria n.O 3, Dornii1gos Hodrig~~es  E'ranco, 
cujo archabuzarnento parece que chegou a ordenar, alCrn de varios 
outros presos hespnnhoes. De Eatremoz p:issou a Elvas no dia 
3 dc agosto, e aqui ou por j:i mais abrandado nas iras, 011, como 
se diz, pelaa ro.gativas de varias pessoas, perdoou a morte ao 
tenente coronel Frwnco; e tia ~narcli:~ de Elvas para Portalegre 



Anno de 1810 

':''' '.../Dois 0 ,  ,,mia militares francezes. 1~897 F... 
Ileserção. 
Archabuzados por ordetn de Mas- 

scna (a). 

perdoou ainda a inesma pena a 10 dos suiesos (mandando soltar 
6 d'elles, e ficando condemnados a galés os restantes 4), e súmcnte 
vieram a ser arcliabiizados dois iiiiicos deegrac;sdos ! 

Xo mcio da crueza com que o invasor procedia, de ccrto esti- 
mulado pela qualidade de gucrr:l que iia peninsula se lho fazi:t, 
como atí: :ihi Ih'a n5o fizera a Earop:t, aiiida assim As vezes practi- 
OUVR rasgos de humanidade. Exemplo: Poucos dias antes, o govcr- 
nndor de Elras perdoou a peiia de arc:ibuzamerito a 4 desertores 
que d'esta cid:ldc fugiam par:& o exercito iiiiniigo hespaiiliol, pelas 
persuações do major portugucz Barreiros; facto quc levou o Obscr- 
vador Portugt~ez, insuspeito no ponto, a exclamar: efitas acç0es 
foram verdadeiramente humanas. (Vid. o riiesrno Obse?.cador, pag. 
381,307 e 398.) 

(a) Extrahimos a noticia do Investigador I'or~uguez ern Inglaterra, 
vol. 6, n. 21 (março de 1813), pag. 64, cujir p:tssagem para aqui 
trauscrevenios : 

nEete exercito (o francea) sem trnnsportes, sem armazena, e por 
coiisequencia aem viveres, se alimentava do que ia roubando nos 
differentcs logares por onde passaba na inarcha (Como antiga- 
niente faziam todp os exercilos.), c dos arrnazeiis, que achou cm Con- 
deixa e Leiria. (h' de crer que nem os bornnes Iheficariam aõarrota- 
dos, nem os cautis a transbordar.); porkui logo que se toinou a 

osigio aciuia dicta (Idm frente das lanhas de Lisboa.) em dois dias 
&i todo 0 exercito reduzido n uma miseria sem egual ( l i a  sim, isto 
é a verdade pura.), de modo que se comi:irn os cZes e os burros, 
que os soldados ttaziam 11:ir:l Il~es transportarem os roubos, que 
iam fazendo por oude passavam. Estas privaç0es occasionaram urna 
forte deserção, não só para os xlliados, mas tambem para o interior 
do paiz, e como os desertores se encontrassem em niuitos bandos, 
resolveram entre si organis:ir um corpo, que denominaram 11 corpo. 

*Elegeram um general para os comm:mdiir, officiaes subalternos 



Anno de 1810 ou 1811 

1:898 F... soldado f r ancez .  
Assaas in io  cruel .  
A r c h a b u z a d o  por 
S e n t e n ç a  do conse lho  de g u e r r a  fran- 

cez e m  Poisos .  

1:8U<3 I".'. l ~ o i s  so ldadoa f ranceees .  1:900 V.., 
Tentativa de as sas s ina to  cr i i r l .  

J l o r t o s  ('2) d a r r o c h a d a  po r  o r d e i ~ i  de 
M o n t . B r u r n  (a). 

etc. etc., e começaram a devastar o pi~iz da parte de  Nossa Senliora 
d a  Nazsreth, Alcobaça, Villa. d;i Costa, Cald:ia, etc.; e corno o 
excrcito rs tsva  reduzido & nr:~ior ircccssitfnde e os chefes n l o  ou- 
savam deixar i r  os soldi~dos n roubar, para se irirn eiifrsquccrrrm 
na  frente do inimigo, inandsvam destacamentos procurar viveres 
para sercin distribuidos pela tropa, os quaes sendo ~ncontr:bdos pelo 
dicto 11 corpo qiiv chcgoii a ser d r  mais de I :o00 liornciis (I'urece 
gente de nata!)\, erain ;itacudos por elle e obrigudos ii capitul:ir, 
e a servireni roin elle, oii ficeiem prisioneiro$. 

aC'liegou, pasuado ttlguin tcrnpo, esta ineurreiçiio A iiotici:~ de 
Massena, e uZo deixou de o inquietar, e portsiito r n a n d n ~ ~  logo 11ri:ts 
divis8es R caça dos rebeldes, que em breve foram cercadas, e tl(npois 
tle um disputado combate, succiitnbirrirn R força, e c1epr;zer:irii ns 
arrnas. Os ehcfes for:tiii logo arclisbiiztidos e cis so ld~dns  rernclttirlon 
aos s rus  c30rpos. Por rs te  facto p t i< l~  fnzrr-sr  cima id8a d:t disci- 
plina d':iqcrellr ex r r c i to .~  

Mas quando. oiide e qciantos forain :ireh:~buzados '? 
N:io nol-o diz o clironista. 
Menos de  dois n%o podem ser, e por ias6 nos contentam03 com este, 

ainda que diminuto iiornero. 

(a) Eis aqiii como o 17~iiestigudor Portvgiiee em Inglaterra, n.O 21 
(março de  1813j. pag. 70, narra os f:ictos: 

~ O J  horrores, coinriiettidos pela t,ropa fr:tncezn, foram tantos r t5o 
extraordinarios, que para os coiitar seria preciso milito teinpn, e 



Anno de 1812 

Nov. 121 1:901 F e r n a n d o  Lopes, soldado da 5.a com- 
panhia d o  'regimento de infanteria 
n.O 17. 

Deserçsio e roubo em quadrilha nae 
estradas publicas. 

Condemriado a pena ul t ima por 
Sentença do conselho de guerra ,  confir- 

m a d a  pelo marechal  conde d e  Tran- 

paciencia, e comtndo não houve mais do que tres soldados, que 
foram castig:~dos e esses pelo general Mont-Hrun, um em Poisos, e 
dois ern Ourcm. Eis-aqui os motivos: passe:iiido ao p é d e  Poieos 
u m  ofhcial inferior e dois soldados da siia companhia, encontraram 
um miseravel velho, com duas crennças nos braços, um d'aquelle+ 
monatros foi direito a elle, e com o3 dedos de11 tal pontada rio? 
olhos do miseravel que o cegori, este com a dor deixou caliir as 
creançaa, e foi com as mãos B cara, e o m:ilvado pegou no mesmo 
instante na mais pequena das crcatiç:is pelas pernas, e a esqurrr- 
tejnu, e successivarnente torceu d outra o pescoço. 

[(Esta feroz acção horrorisou os seris camaradas, que correndo 
a elle para o estorvarem, e nAo podendo evital-o, começaram uma 
disputa, que ac:lbou por se baterem. 

.Esta conduetx do assassino offeiideu o amor proprio do official 
inferior, que foi dar parte no general, levaiido-lhe as tres victirnas. 
A esta vista o general Mont-Hrun se horrorisou e ordenou que o 
assassino fosse l o ~ o  preso e julgado por uma commissão militar, ti 

qual o corideinnoii d morte, e em diins horas foi arcl~abuzeado. 
.O caso de Ourem foi que dois soldados fizeram entrar na casa, em 

que est:iv:~m alojados, um desgraçado velho de 75 aiiuns, que men- 
dig:iva d7cll(~s uma esmoln, c Ilie perguntaram brandamente onde 
poderi:~in :irh:lr prata, dinheiro, etc , escondido. O miseravel Ihes 
respniideu que n8o sabia, erita rcspostx encolerisou os malvados e 
1erar.im o infeliz velho para uma loja, aonde lhe ataram as miios 
atraz das costas, e começrirxin a m lei-o com cordas, para lhe arrancar 
uin segredo, que elle ignortira. 

oFatigndos j B  de darem neste miserrvel, que estava como morto 
cahido no ohzo, foram buscar um florete, e o picaram desde a cabeça 

TOM. rv 13 



COSO (Beresford) em 3 de novembro 
de 1812 (a) .  

Abril 8 1:902 JosB Paulo, boticario 
(E.) 1:903 Antonio Paulo, iriniio d'elle 

at6 aos pEs, e vendo que assim meaino elle ngo dizia nada, troiixe- 
ram uin brazeiro, e lhe queimar:itn os pks, um depois do outro; 
persuadidos cmfim, que não obtinham nada, o guardaram at8 Q 
noite para o irem assassinar fdrx da terra, a fim de cobrirem a sua 
maldade, receando que a miseravel viclima os denunciasse; porbm 
no momento que os d0.s malvados o levavain, por acaso encon- 
traram alguns officiaes, que ouvindo os gemidos do desgraçado, 
vieram examinar o que era; os malvados fugiram, abandonando a 
victima, e um d'estes officiaes, cornpxd(~cido, iiHo só o recolheu, mas 
ao outro dia o presentou ao general XIout-Hrun, que cheio de con- 
fu&o lhe ordenou de prender os dois malvados, e de os confrontar 
com o infeliz. 

"Feita esta dilig~ricia, um d'estes cobardes confessou tudo o que 
tinha feito, não só ao tal velho, mas tambem dizia ter sido cumplice 
de varios outro? ns5ussiriios, feitos por 13 soldados do 11 regimento 
de (IragUes; o outro iiev:Lvx tudo a 1);s junctos; dada esta parte ao 
gcnc.iitl, e vendo que &o podia castigar um t8o grande numero de 
soldados ao mesmo tempo, ordenou que os dois fossem punidos Qs 
arrochadas, que deveriam receber estando deitados de bruços sobre 
um banco. Este castigo foi-lhes administrado por um paizano vigo- 
roso, parente da de5gi açada victima, a qual morreu no mesmo dia. 

.Este paizario, usaudo de todas as suas for(;as, fez rebentar o 
primeiro antes de 20 arrochadas, e o segundo antes de 15. 

=Estes foram os iiriicos castigos que houve em todo o exercito, 
quando horrores eguaes aos referidos eram conimettidos aos mi- 
lhares~.  

E que diremos do cominercio de mulheres, para satisfazer a con- 
cupiscencia, de que o chrouista falla em seguida? 

(a )  Ordem do dia, de 12 de novembro de 1812. Indicação do ar. 
major João de Albuqiierque Czibral, pois ao ler as Orde~ls  do dia 
comriictternos o descuido de pttssar em claro o facto. E aprovei- 
tamos a opportunidade para rios corifcssarrnos muito agradecidos 



1:904 Ignacio Pereira 
1:905 Joao Francisco de Medeiros 
1:906 Francisco Raposo, pardo (a), todos natu- 

raes da Vitla da Ribeira Grande 
na ilha de S. Miguel. 

Assassinato do juiz de fóra da Ri- 
beira Grande. 

Condemnados a pena ultima por 
Sentença da Junta de Justiga Crimi- 

nal de . .  . . 
Enforcados no dia indicado (b). 

ao mesmo sr. major, investigador instruidissimo, pelos diversos 
esclarecimeiitos e indicaçòes que nos teni prestado sobre o que 
escrevemos quanto aos infelizes 1:761, 1:766 e seguintes, e 
tambem n."' 1:763 e 1:764, airida que I A  o não advertissemos; e 
sobre o que ainda haveinos de referir quanto a outras victimas da 
justiga social. 

(a) O processo respectivo devia existir ou nos archivos da capi- 
tania-ge~reral (então preuidencia ou regedoria da Junta de Justaça 
crimii~al, alvarh de 15 de novembro de 1810) ou no cartorio do 
eacrivRo respectivo, e se d'ahi n8o foi extraviado, mas logrou, na 
transiçao do velho para o novo regimen, ser baldeado com os 
demais papeis dos tribunaes e cartorios extiiictos da ilha, para um 
enorme granel, onde parte apodreceu, e parte foi roubada, ou pare 
u m  chamado archivo, nào poude ser ahi ei~coiitrado pelo uosso solli- 
cito colla borador. 

Na falta pois d'esse doeumerito, e dada a reprehensivel omissPo 
dos ofticios de que vamos fttllar, em declarar os nomes dos réos, 
seriam esteb ignorados hoje, a nao ter siJo encoutrado o modesto 
assento do hospitrrl da hliaeiicordia de Angra, que assim reza: 

Neute hospital foram sepultados os corpos dos uuppliciados na 
forca, Joué Paulo, Antonio I'aulo, Igtbacio Pereira, João 3'ranciuco 
de Medeiros e Francisco Maposo, pardo, naturaeu da Villa da 
tlibeira Grande, na ilha de S. Miguel, em 8 de abril de 1813. 

(b! A.historia do crime é a seguinte: 
.hra juiz de Fúrr ua Villa da Ribeira Grande, da ilha de S. 

Miguel, Joaquim de Sant'Aiiiia da Paz. 
r 0  boticario (um dos rkos) tinha amores com uma freira de um 

convento da villa, e oeereccu-lhe uma gaiola com um canario de 
estimação. 

 pouco tempo depois viu ou pareceu-lhe ver gaiola e canario ir 
janella do juiz  de fora. 

.Procurou vingar-ee da affronta, e convidou o irmlo mais novo 



Dez. 283 1:907 F... soldado iuglez. 
Homicidio de um seu camarada na 

ilha da Madeira. 

ambos eram rapazes) um amigo, e o molato, que conhecia os cantou i casa do juiz de fora. Seduziram o creado d'este, que Ihes abri0 
;is portas a deshoras (informaçües posteriora accreecentam um 
sexto cumplice), e eiitão se perpetrou o crime, ao que parece, de 
uma maneira atroz. A morte foi As punhaladas, mas piinhaladas 
de cego, completarncntc As escuras. Quaiido a victima Ihes esca- 
pava, ia de eucontro As paredes, procurando guarida ou evasão, 
e deixava as màos deseiiliadas a sangue na cal! No dia seguinte 
o desalinho do aposento, e todos os vestigios denotavam uma lucta 
tremenda, um supplicio humano!. 

Existe sobre elle a correspondencit~ das auctoridades das ilhas, 
que foi lida pelo iiosso esclarecido inforuiador, e d'ella consta que 
o crirrie foi perpctrado em a rioite de (i para 7 do setembro de 1812. 
Neste segundo dia dá o corregedor de Pouta-Delgada noticia 
d'elle ao capitzo-general, e eni tres otlicios consecutivos narra suc- 
cessivarneute as diligencias empregadas para o descobrimento dos 
cr.iminosos e sua effectiva captura. 

Por sua vez o capitão-general, Ayree Pinto de Sousa (familia 
Ualeemão), participa ao ministro, colide das Galveias, ocrime do as- 
sassinato do juiz de fóra e dá coirta das providencias -tomadas, 
incliiindo iicstas O premio de 300d000 r8is oífcrecido a quem des- 
cobrir os culpados, e o perda0 dn respectiva pena, se fosse cumplice. 
No devido tempo informa egualrnente o governo de se haver eEe- 
ctuado a execução dos réos. E em ofliicio sob 11.0 120, de 20 de abril 
dc 1813, diz que teve a Junta Criniirial reiinida desde outubro at8 
fevereiro anteriores, para, sc poderem julgar muitos processos- 
crirnos; que entre esses foi o d';~quclles seis infelizes (cuja sentença 
reinettia por copia), os qiiacs forarri justiçados i10 d i : ~  8, apesar de 
uma m a l  enteniisda commiseraçcio p?rl>lica parecer reclamar contra 
tal execução; que os réos, que aitida iiZo eram corifessos, o foram no 
acto da execirytio; c que dos seis co-rbos um, o quc liavia sido 
cre;~do do assassiiiado, fôra conderniiado em degredo perpetuo de 
galés, para servir de executor. 

Cousn singular! Como desde a8 execuçGes barbaras mandadas 
fazer pelo uiarquez dc Sancta Cruz, por occasizo da conquista da 
ilha Terceira em 1552, parece nBo ter liavido ahi rnais execuçijes, 
não se fazia necessario prover o oflicio de carrasco, e por isso só- 
merite agora foi preeuchidri a vaga com esse infeliz, cujo nome 
ignoramos, com quanto se saiba que tinha o sobreliorne de Pimentel. 
Ora pois, foi a este desgraçado que ao cabo de 16 annos tocou a 
tarefa cruel de enforcar outro seu desditoso semelhante, Manuel 
Ferreira, o Boi-Negro, arr~~starido a misera vida até o anno de 
1836, em que se diz fallcceru. 

Corno se vê a condemnaç20 ios6mente chegou aos ouvidos do Prin- 



Condemnado a pena ultima, por 
Sentença do conselho de guerra in- 

eles. 
~nforcado (a). 

cipe-Regente depois da execução, deepresadas pela omnipotsncia 
das auctoridades locaes as termiiiantee disposiçóes das leis do 
reino, e em especial as  do alvar4 de 15 de novembro de 1810, 
art. 15.0! 

E não obstarite haveria circiimstancias, quc aconselhssssm a 
equidade, em favor de algum ou de alguns dos réos, e talvez explicas- 
sem a publica commiseração de que falla o capitão-general; e de 
certo havia ao menos uma etn favor de Autonio Piiulo, a menoridarle 
(com quanto jA casado com iiins rspxriga, viuvn aos 17 aiinos, e 
fallccida cerca do aiino de 1871), e por isso t a l v ~ z  houve na Junta 
de Jiistiçx divergencia de opiiii0es a seu respt?ito, wndo accrrimos 
contra elle o voto do cspittio-general, e o do juiz de fóra da Gra- 
ciosa, Joto Carlos Leitão, thio do visconde de Alincida Barrett. 

Vê-se por isso que C sem fundameiito certa trodiçdo vogante na 
ilha (como noutras partes em casos sernelliantesj, de qiie foi implo- 
rado o perdão do soberano, e cliegara do Hrazil fóra dc tempo util, 
havendo sido sonegado pelo c:tpitIo-ge~ieral, para occiiltar a preci- 
pita~" do seu procedimcnto illegal. 

Do registo respectivo consta, que em 3 de abril of7ic-iara o capitto- 
general ao provedor da hIisericordia, convidaxido-o a cumprir coni 
os deveres que Ilie inipurilia a OrderiaçAo do Reino, c tambern ii:t 

mesma data ao provincial dos franciscatios, pedindo-lhe que dtis- 
tinasse sacerdotes, que assistissem aos padecciites no oratorio, c iio 
s~ipplicio. 

Mas estes sóruente entraram no mesmo oratorio pelas 7 horas 
d s  u~anhii do dia 5, e foram executados no dia 8, no chamado 
campo do Reluão, tia explariada do castello de S. Jogo Baptista. 

R'a occasi8o ein que o prestito lugubre s:ihix da c:ideia para o 
logar do patibulo, pr6gou das varandas do serirido iim desalmado 
frade, que provauelmente fez padecer ao8 dtsyruça(2os mais do yue 
o barato, que lhes apertou a gargattta ! 

Diz a tradiçÜo, que a sentença ordenava, e aa8im se carnpriu, que 
depois de enforcados fosserrt os cor~demnados degolados, e mandadas 
pura o logar do crime a8 cabeças, para serem expostas 710 pelourhho 
da Villa. 

Foram salgadas ! 
Devemos os esclareeime~itos uobre que architectamos a noticia da 

execução dos 5 rBos, ao ar. Theotonio Simão I'aim de Ornellas 
Bruges, ao qual d'aqui envianios, atravez do oceano, os nòssos sin- 
ceros agradecimentos. 

(a) Assim falla o nosso respeitavel informador ou collaborador: 
.Em dezembro de 1813, estando ainda na Madeira as  tropas 



Anno de 1826 

Jan. 303 1:908 F... 
Matar e sal tear  n a s  estradas. 
Condemnado a pena ultima por  
Accordzo da  Relaç to  de Lisboa  de 

28 de janeiro de 1826. 

inglezas, que a vieram occupar em 1807, foi aqui enforcado um 
soldado inglcz como se vê do oficio de 1 de janeiro de 1814, do 
governador e capit8o-general tla bladeirs para o ministerio, rio Itio 
de Janeiro (por copia n.O 1). 

" 0  sr. Simão José. da Luz Soriano (Histeria da  guerra civil e do 
estabelecimenlo do governo parlamenlar, vol. 2, pag. 438 e 678), 
quando frtlla da occupação da Madeira pelas tropas inglczas em 
1801 e em 1807, não refere s execução da sentença do soldado inglez, ' 
que. teve logsr em dezembro de 1813, mas é certissimo que elle foi 
eiiforcado, e meu pae muitas vezes ine contou o horror, que esse 
facto produziu no Funchaln. 

A copia n.O 1, aciiiia citada pelo ineu informador, reza assim em 
todo o seu contexto: 

«A fl. 19 verso de um livro de regietro de correspondencis dos 
governadores e c:ipit8ce-generaes da ilha da Madeira, para o mi- 
riisterio no Rio de Janeiro, estb registrado o seguinte oficio: 

n0fficio ao rniiiisterio Acerca do soldado inglez, que foi enforcado 
nesta cidade.-N.0 2.-Ill.mo c Ex.InO Sr.-Ko dia 28 do mez 
passado veiu a minha casa o sargento-mbr da praça, Francieco 
Mnnuel Patrone, coinrnunicar-me da parte do major-general, H. M. 
Gordon, que, teiitlo uui soldado inglez morto a um €eu camarada, 
lhe mandar:& fazer corisellio de guerr:i, e que, tendo sentenga de 
forca, lh'a mandava executar. 

.Respondi que me iiBo tocava conhecer ou embaragar, mas que 
de boa fé, e amizade inaridava dizer a s. ex.l, que este facto offendia 
os direitos majestaticos de meu Augusto Soberano, que em terra 
alheia não podiam os mesmos soberanos exercitar os direitos de que 
estavam hivestidos. scm otfensa do Soberano do territorio; que a 
Raiuha Christiiia da Suecia, maudaudo enforcar o seu secretario 
ein França, aonde viajava, fora iiiaiidada sahir iinmediatamente por 
Luiz xiv. 

«Que me parecia que os almirantes inglezes de Cursy e Dieeeon, 



Enforcado no dia referido á mar- 
gem (4. 

no Rio de Janeiro, quando tinham de mandar infligir esse ultimo 
castigo a algum rko, sahiam para o mar, respeitando o territorio 
alheio; que não estavamos felizmente em guerra, que exigisse uma 
tão expedita justiga, podendo o r60 ser enviado para Inglaterra, ou 
para bordo de uma fragata ou nau, para no alto mar lhe fazerem 
executar a sentençar. 

e 0  resultado de minha resposta, se o major da praça a deu, foi 
armar-se uma forca em sitio que se declara em um dos lados d'esta 
cidade, e ser enforcado O soldado no dia e com as formalidades, que 
eonetam do papel incluso. 

.Este attentado contra o direito do nosso Augusto Soberano fez 
grande sensação nesta cidade, e creio que por se temer alguma 
desordem se fez na frente de uma f o q a  armada. 

uDeus guarde a V. E~.~-Funchal, em o 1.O de janeiro de 1814. 
rIll.mo e Ex.rn0 Sr. Conde das Galveias (assignado) Luiz Beltrão 

de Gouveia Almeida n. 
Continua o nosso esclarecido collaborador : 
*Não ficou registo do papel' a que aqui se allude, mas supponbo 

que tanto o officio como o referido papel devem existir hoje na 
secretaria de Estado dos negocios da marinha, em Portugal, para 
onde, segundo me consta, veiu a correepondencia expedida para o 
Rio de Jauciro, na occasião em que o st. D. João VI voltou a Por- 
tugal. 

nFuncha1, 10 de abril de 1882. -Francisco Antonio de Freitas 
Abreuu. 

Tsmbem procurlmoa este officio e nota na secretaria da marinha 
em 1882, mas egualmente debalde, como atraz dizemos quanto a 
outros. 

Nem isto deve admirar, em face do que posteriormente lemos 
em o Jornal do Commercio, n.O 8814, de 12 de abril de 1883; pag. 
1.. columna 5::. . . . . ~Supgere-nos pùrém o requerimento do ar. 
Marianno de Carvalho (sobre doewmento~ adtinentes a facto8 de 
negraria, perpetrados em Moçambiqtle pela fragata ingleza Ilaphne 
em 1869, publicados no Diario do Governo, n.0 93, de 1883) a re- 
cordação de uma ideia, e de um esforço antigo, que francamente 
era tempo de ser stteudido pelo governo. 

*Referimo-nos B organi8:ição definitiva e seria doa arcbivos ul- 
tramarinos. A sua situaçiio actual não é só francamente vergonhosa; 
é onerosieclima pelos embaraços que aquella anarchia, e que aquello 
desmazelo p0em a qualquer investigaçâo, ou a qualquer verificação 
necessaria e urgente. No ministerio do ultramar existem represen- 
tações a este respeito. Cremos até que alguma é assignada pelo 
actual ministro (Bocage) ou corroborada por clleu. 

(a) E n c o n t r h s  ao acaso a noticia do facto em um folheto 



Anno de 1829 

Dez. 11 1:900 Manuel Ferreira, por alcunha o Boi- 
Negro, de. .. 

com o titulo- Memoria Historica e Juridica da  Pena de slcspemâo 
perpetua de advogar, que impozeram a Manuel Ferreira Gordo trel; 
desembargadores & Casa da  Supplicallio.. . Lisboa, 1826. Com 
licciiça. 

Eiitre outros motivos de qiieixa, este apresrnta a victima dos 
togadoe, a saber: que tal suspens:lo rqiiivnlia A niiilcta :in~iual de 
1:0008000 rhis, correspondeiitc: uon Iiirrox que reiidia n profisslio 
(advogado juncto da Casa da SupplicxqLo), os quaes, quanto a clle, 
podem ser estimados em maior q~ra~t t ia .  

E: :r proposito refere que a ci irnes gravissirnos pGem x lei e elles 
ir~:igiuti;ldos mulctas muito rjieuorea, escreveudo em seguida este 
trecho a pag. 18: 

~~l~einbrai iça me parece acertada o apontar aqui a sentença, 
que proferiram alguns senadores d'esta Casa, a 28 de janeiro do 
presente ariiio (18'26) contra certos réos accus,ldos de matar e 
saltexr lias estr.tdas; e a razão d'isso he. porque a mulcta do mais 
deliiiquente, que ezplrou nos braços d0 ulqoz, foi a de 300b000 rbis, 
e a dob coiidemnados para Cabo Verde de 20&()00 rei8.u 

Vê-se pois que houve um proresuo com diversos cumplices mas, 
ao que parece, sómeute um coiidemntldo ti forca. 

Por incideute diremos agora que o proceder dos desembarpa- 
dores é na nossa hurnilissima opiniko um jacto de deepotisrno ju- 
dicial (ou vingniiç:i, como diz o qiiei\oso, que nem ouvido foi !) que 
nZo iiierecia o iiobso homeui, corn qiianto uin poiico loquaz, e que 
todavia foi aggravndo ecn iiovo accoitl%o do mesmo tribunal e 8th 
em aviso de 18 do maio de 1826 do rninietro da justiça, Soiisa 
Uarradas, que respondeu ti queixa do suspeuso, mandando-o autuar 
e processar ! 

Effectivamentc quando se escreve qiie o erro (na apreciação das 
decis0es dos jiiizcs) procede da  falta de coahecimento do estado 
immoral, a qtce chegarnm alguns juizrs com notoria quebra da eegu- 
rança yulleca. .  . e mais adialite: é cousa znaudta (certo nrtigo 
de qiieixa) na hiotoria do noeso foro, apezar da  aua decadencia moral 
que nunca fo i  tamanha em pais algum civilizado. .; siiii, quando st' 
escrevem íiccusaçóes d'esta ordern pela mão de uni liomem, que 
devia ter grande clieiitela, 8 porque ha a convicgiio de que a gente 
honesta e illustrada bate as palmas. 

Não 6 mister advertir, que a magistratura nioderna entá feliz- 
mente a coberto d'esses golpes certeiros de outr'ora. 



Homicidios, roubos e sedição. 
Condemnado a pena ultima por 
Sentenp da Cornrnissiro militar, crea- 

da na cidade de Angra (Ilha Tcr- 
ceira). 

Enforcado no dia referido no cas- 
tello de S. Sebastião, da mesma 
cidade (a). 

(a) Corno 8 sabido, o espirito de rebellião contra os direitos A 
corôa de D. Maria 11, e roiitra a Carta Constitucional, que irradiava 
do governo do infante D. AIiguel em Lisboa para as extremidades 
do ptiiz, tinha alcançado o proprio archipelago dos Açores, em ciija 
capital, a cidade de Angra, uma commo@o popclar havia logrado 
acclamar o mesmo infante, no dia 18 de maio de 1828. 

Em reacção ao ncto rebelde, são porbin rrstabelecidos o go- 
verno da rncsma rainha, e as  instituiçtes Iiberaes outhorgahs por 
I). Pedro iv, tio dia 22 do mrz de junho seguinte. 

Mas, dorninado infeliziriente em Portrigal o rnoliinentn liheral 
do Porto, cobram aiiirno os partidarios do sbhoii~tibi~io na Ilha T w -  
ceira, que cm verdade erain muttos mais, e mais prepouderantes 
do que a historia tem narrado; e, cscudados com os aiixilios qiie 
aguardavam das demais iIh.is e do contiiieutr, vão eeforpr-eie para 
sup~lantar  o governo legitimo, e repor uo logar d'rlle o da usur- 
paçao. 

Com similhante intuito levantam fortes guerrilhas, formadas 
ger:ilrnente de iudividuos, que ou haviam pertencido As antigas 
ordenançar e aos regimentos de mzlicias, ou eram desertares da  
tropa da lSa linha dos corpos existeutes na ilha, que alliciavam 
para a fuga. 

Quão terniveis ellas se tornaram nos dois annos de 1828 e 
de 1829. manifestam-o asshs as diversas providtlucias tomadas pela 
Junta Provisoria, designadamente a de pôr a preço a prisjio dos 
seus principacs chefes (Ordem do dia, n.O 12, de 11 de novembro 
de 18'28). 

Um dos hoineris mais conspicuoa entre estes parece ter sido 
Illanurl E'rrreira, por quanto se lhe attribuiam os accumulados 
crimes de que reza o texto, comm~~ttidos todavia todos elles como 

neceseario njio occiiltar ri ver- guerrilha, e talvez por disciplina. fi 
dade; os excessos e crirnc.4 ar~rin comrnuns e ambas as parcixlidwies, 
por quanto os proprios liberaes, vendo-se na necessidade de defen- 
der a vida contra os seus inimigos da ilha, e de fortalecer-se contra 
a aggres-50 sempre imminente dos de ftira, punham por obra o 
eystema de D. Miguel, em nome da carta, diz o nosso illustrado col- 
Iahorador. 

Na Terceira havia, como se sabe, al6m doe Conselhos de guerra 



Anno de 1830 

1:910 Mathias Jose de Oliveira! jornaleiro, 
casado, natural da freguezia de 

regimentaes, e do Supremo Conselho militar para o julgamento dos 
rCos rnilitares. a ComrnissÜo militar, para os não militares (decretos 
de 14 e de %O de novembro de 1828, na Ordem do dia, n.O 15 e 
n.O 18). 

Posteriormente o Conselho de justiça foi reorganizado (Portaria 
de 15 de julho de 1829, na Ordem do dia, n.O 14); mas, ao nosso 
parecer, em nada por isso foi alterada a coezistencia dos tres tribu- 
mies, aos quaes tocava a administração da justiça criminal. 

Coino Manuel Ferreira era paisano, foi julgado pela Commissão 
militar. 

Entretanto cremos que nem sempre se observaria esta selec$o 
de tribunaes, segundo a diversa condição dos réos, pois vemos que 
Antonio José Coelho, e Francisco de Paula (n.Om 650 e 651), este 
paisano, e aquelle ~oldado, foram ambos condemnados pelo mesmo 
tribunal, a Commissão militar, que d'esta vez não teve os tres 
vogaes civis da sua instituição, pois, afóra o juiz relator, todos 
os restantes VOIZRCS eram militares; e póde bem ser que outro tanto 
succedesse no caso occorrente Explica-se o facto, a nosso ver, pela 
circumstancia da nomeação de Comrniss6t.s especiaes para cada 
caso novo, o que  importar;^ creaçiio de alçadas para sustentação 
da Carta Constitucional, que as abolir:r. 

É: singular, que de entre tantos rPos condernnados, sómente 
Ferreira o fosse forca, pois todos os outros foram archabuzados. 

O dia da execução, em que já nirigiiem atinava ao certo, foi 
encontrado no assento de obito, lavrado pela Sarxta Casa da Mise- 
ricordia, em cujo cemiterio foi sepultado o infeliz, digno, pela sua 
dedicaçRo, de melhor sorte e tambein de melhor causa. 

Tornou-se notavel a memoria d'este hoinem entre os emigrados, 
e nos povos das ilhas, pelo que @e passou no acto da sua execução. 
Coragem, ou desespero! 

E r a  novo, com forças herculeaa, e fama de valente. Quando na 
prieão, .que era ao rez da Praça, nos baixos da casa da Camara, 
lhe vestzam a alva, e se dispu~il~arn, como era wo, a amarrar-lhe as  
müos, como as  portas estivessem abertas, correu sobre a sentinella, 
e tirando-lhe da arma a bayoneta, abriu com ella caminho atraver 
da multidao, e fugio pela rua chamada Ladeira de S. Francisco, 



Requiüo, termo de Barcellos, aeeie- 
tente na cidade de Braga, de 45, 
annos de edade. 

1:911 Miguel José Corrêa, que se dia agente 
de causas, casado. natural da fre- 
guezia de' S. T'hkxgo de Guilha- 

e faria todo o seu caminho, sem maior embaraço, se por acaso uma 
escolta, que regressava de outro aemiço, o não encontrasse a meio 
da  ladeira, callando bayonetas contra elle, que as  aflastou, conse- 
guindo atravessar a escolta, matando um soldado, e ferindo sette; 
porém sahindo elle proprio mortalmente ferido, e sercdo facilmente 
capturado e arrastado até á forca, no castello de S. Sebastião, 
owde parece que enforcaram quaei um cadaver. 

Outros esclarecimentos poderia talvez fornecer o processo, mas 
nâo existe jR ha muito na ilha, e ~ i s -aqui  o motivo: o8 proceseus 
instaurados por esta alçada Constitucional (a Commissâo militar) 
foram com lodo8 oe papeis relativos aos gouernos e tribunaes que 
funccionaram nesta ilha desde 22 de junho de 1828 atd abril de 
1832, mandados ir para  Lisboa, ondr nJo sei (diz o nosso esclarecido 
informador) o seu paradouro. í'ro~.avelmente o que a trapa d'ellea 
deixou tem levado a podriduo. 

Como nos delictos politicos sc 6 ao meemo tempo criminoso e 
heroe, vamos reproduzir o que, quanto a este desgraçado, escreveu 
o padre Alvito Buela Pereira de Miranda, no eeu periodico, 
Defezu de Portugal, n.O 39, de 16 de abril de 1832 (que lemos pri- 
meirameute no Conimbricen-se, n.O 3606, de 4 de março de 1883, e 
depois na propria Defeza) por occasião de referir diversas cousae 
reepeitaiites ao governo estabelecido na Ilha Terceira em 1828, com 
o intuito de mostrar que os habitantes da mesma ilha foram sempre 
realistas : 

<,Manccel Ferreira, fugindo corajosamente dos soldados, que o 
agarraram, matando na fuga um e ferindo sete (Como estava bem 
informado!), e ao depois subindo ao patibulo, e com a maior pre- 
senqa de espirito, e com a voa firme e entoada, dizendo: Viva a 
ZZeligião Catholica Romana, viva o m. D. Miguel I, ~ e i  de Portugal 
(Cremos que fal t :~ á verdade, pois o contradiz o misero estado do 
desditoso ao render-se á escolta.), Q um exemplo de um heroismo 
religioso e politico, que ti6 tem similhantes na hietoria dos martyres 
do Christianismo; elle por si só é bastante para fazer o elogio 4 
fidelidade Angrense.~ 

Agradecemos no Sr. Theotonio Sim& Paim de Ornellas Brugee 
a prestaçâo dos esclarecimentos sobre esta execução, quasi esque- 
cida, porque em parte alguma a encontrhinos registada, com quanto 
muitos annos haja decorridos jA desde que a ouviamos referir a 
alguns emigrados fitllecidos desde longoe dias. 



j õ e s ,  termo da Villa dos Arcos, 
tambem assistente na mesma ci- 
dade, de 52 annos de edade. 

Roubos. 
Condemnadoe 4 morte por 
Sentença da Relação do Porto de 23 

de novembro de 1830. 
Enforcados (a) .  

(a) A sentença existe impressa na Typ. A Praça de Sancta The- 
reza (Com licei;ça). 

Nella se contatn os crimes dos rkos pela fórma seguinte: 
M:rnuel Domingues de Araujo, do logar de S. Gregorio, termo 

de Mlelgaço, fez traiisportar p ir:& o Porto pelo seu caixeiro, e por 
um :ilmocreve, mil trezentas e nove moeday e meia (Deve entender-se 
de 4,5800 r's. cada moeda)crn metal, em cinco saccas, conduzidas por 
d u : ~  c:ivxlgaduras. No terceiro dia de jornada, ao passarem, das 
H para as 9 horas da manhã do dia 24 de agosto de 1838, na es- 
trada real, e na baixa domonte Correloe, logar ermo e despovoado, 
foram os dois accommettidoa por uma quadrilha de Isdroes ssltea- 
dores, quc, sxhindo da  emboscada, cahiram repentinamente sobre 
elles. os desviaram da mesma estrada, e conduziram para a mstta 
prorima, onde os lançararn no chão de bruços, e amarraram violen- 
tamente, atando-lhes as inãos nae costas, os pés quasi sohre as rnfios, 
dcisarido-os nenta insoffrivel postura a distancia de 40 passos um 
do ourro. 

Depois passarzin ao roubo, que effectuaram na quantia de mil e 
iioirc rnoedas e incia, que iam em quatro sacas, deixando a quinta 
C ~ I I L  que níio pnderam por cauea do seu grarrdissimo peso (Era na- 
t~ir:ilrriente tudo cobre.) para r e  occupnrem das outras. 

Quando as du:ls victimas presentirarn, que os da quadrillia jO se 
tiiihiirn ausentado, e podiam por iaso n seu salvo fazer as diligencias 
p:wa se dcspreridercrn, um d'cllcs, encontrando por acaso juncto dos 
dedos a ponta do laço, poude :L rniiito custo soltar uma das pernas, 
c arrastar-se corri grande difficuldade para jiincto do companheiro. 
Este então com os deiitee o desprendeu. 

Soltos reciprocamente, c:trrcgarain a quirita referida saeca, e 
retrocederam para a cidilde de Braga, pela mesrna estrada, e logar 
dc Toboza, publicando este escandaloso e revoltante acontecimento. 

Ora os rbos foram accusndos de fazer parte e muito principal da 
referida quadrilha, cujos socios sahirain ria madrugada do mesino 
d i : ~  24 de agosto para o logar do delicto. 

&.Ias ao r80 Miguel José Correia fizeram-lhe tamhem cargo de 
achar-se vehemeniissimameilte suspeito de fazer egualmente parte 
da quadrilha, que por estratagemas roubou a essa dc Francieco 
Joaquim de Sousa de Vianna do Minho, depois de o ter colhido B 



Jan. 1:912 Francisco Pereira, casado, com filhos, 
t rabalhador 

mão em uma emboscada em a noute de 21 para 22 de julho de 
1827, dos quaes crimes resultou o degredo perpetuo para Miguel 
Antonio da Silva, e o enforcamento de tres co-rdos, segundo refere 
a sentença, e 8 verdade. 

E ao r60 Mathias accresceu do mesmo modo em culpa a devassa 
tirada pelo assalto e roido com arrombamento ein casa de Luie 
ihpes Calheiroa, residente em Braga, na qual deraasa (diz a seii- 
tença) foi o r60 pronunciado com os unicos fundamentos de ser socio 
e amigo dos maia cumpliceu, reconhecido por ladrão, e ter fall(ido 
certas expressões equivocas com uma creada da casa, que se conje- 
ctura eocia, e de inlelligencia com esta quadrilha. 

Para descargo das consciencins dos nobres julgadores, devo 
dizer-se, que as provas do crime principal e commum aos dois 
rBos, sào effectivamente inxis serias do que as que lhes resultam 
das taes accreecidas. 

Por tudo isso porem foram elles condeuinados nas seguintes 
penas: serem conduzidos com barxço e pregão ao logrir da forca, 
nella morrerem morte natural, serem-lhes depois cortadas as  cabe- 
vas, que 6c:lriaiti expostas por trcs dias, restituição do valor dos 
roubos, 100&000 r6is cada um para as despezas da Relação, e custas 
dos autos. 

Do accordào deviam tirar-se ccrtidGes, para serem remettidas a 
lb rga ,  Vianna, e Ponte do Lima, e nhi  serem lidas em tres audien- 
cias auccessivas, do que se passaria fé que se junctaria ao processo. 

Oa réos deduziram embargos primeiros e segundos tí senteiiç'~ 
ou accordão coridemriatorio, que foram uiis c outros despreeados 
por dois outros accordàos, :iiiibos de 23 de novembro, com o aggra- 
vamento para elles, aliks ephcinero por qualquer lado que se con- 
sidere, de pagarem as custas accrescidaa. 

E provavel que n5o tivessem grandes patronos em seu favor, 
do contrario, pylo menos rio Correia, poderia approveitar a circum- 
stancis de ter ido soldado 4 França e haver recebido tres balrts, se 
B que fallava verdade na declaração, que na sentenga os Juizes 
coti~igiiam. 

Havendo o Conimbrice~ise, n.O 3576, de 19 de novctnbro de 1881, 
dado conta das condemnações dos dois referidos r60sl dirigimo-noe 
ao Sr. Joaquim 31artins de Carvalho para nos prestar a sentença 
respectiva, que nos disse ter obtido poucos dias antes no leililo dq 



Crime? Nenhum ! 
Fuzilado em Montem&-o-Novo (a). 

livraria doa drs. Antonio Migueie da Fonseca, e Jost5 Ribeiro Ro- 
zado. 

Lida, d'clla fizemos o extracto, que acabamos de apresentar ao 
leitor. 

Os tres co-rkos acima alludidos são os que mencionamos nas Me- 
morias, vol. 3.0, sob os numeros 629, 630 e 631, cuja senteuga con- 
dernnatorio se encontra, como ahi dissemos, ua Gazeta de Lisboa, 
n.O 59, de 10 de março de 1829. 

Por signal que, de certo com o intuito faccioso de equiparar aos 
crimes communs os delictos politicoe, accrcscenta em seguida s dicta 
Gazeta (miguelista, é claro): 

Escrevem de Barcelona o seguinte: Hoje pela manhã, 25 de feve- 
reiro, entraram para  o oratorio, em Ilarcelonu, dez indiuiduos que 
deviam ser executados no dia seguinte, das oito para  as  nove horas 
da manha". Esles rios eram ainda dos comprehendidoe no processo 
dos ultimos treze conspiradores constitzlcionaes, que ha pouco tiue- 
rum alli a mesma sorte. 

(a) Havendo-nos dado conhecimento do facto o nosso amigo, e 
reepeitavel collega no magisterio, sr. dr. Jose Joaquim Lopes Praça, 
promettendo-nos esclarecimeutos tauto quanto possivel completos, 
teve depois a bondade de nos facultar corri a permissgo da publi- 
cidade n carta, que a S. dirigiu um seu ~migo ,  e 8 do theor 
seguinte : 

aEx.mO Amigo e Sr.-Com relaçiio ao assuinpto da sua carta, 
datada de 4 do corrcute mez, á qual niio tenho J B  respoudiùo por 
falta de tempo e de saude, posso dizer a V. Er:, pelo haver 
presenciado, que em urn dos ultimos rnezes do :inno de 1832 (110- 
vembro ou dezembro), achando-se em unia taberna na rua do 
Padrgo alguns soldados de infanteria n.O 13, que tinha entlLo aqui 
o seu quartel, e, com elles um pobre e inotfensivo trabalhador cha- 
mado Francisco Pereira, ha muitos annos residente nesta villa, 
onde casara; ,e fallando-se nas muitas deserções que se tiuham 
dado nos ultimos dias, tanto no batalhào de meliciauos, como 
mesmo d'algumas pravas do regimento n.O 13, o desgraçado Pereira, 
ou por ignoraneia ou porque jii estava embriagado, corno geralmente 
se acreditou, caiu em proferir a seguiute e irnperdoavel'blasphe- 
mia: Deixem fugir quem foge, rapazes; eu o que poseo fazer d, ae 
algum não uouber o cantinho dJALcacer, ir-lh'o ens~~iar .  

.Foi isto o que bastou para o desgraçado ser preso poucas horas 
depois, e em seguida a um summari~simo processo, promovifio pelo 
celebre e façanhudo Paiva Itapozo, eornmandante do j4 mencionado 
regimento 13, ser fuzilado em um dos primeiros dias do mez de 
janeiro de 1833, dia memoravel e de luto geral para Montem6r. 

gparecg-me escusado relatar e V. Ex." os pormenores #esta 1s. 



Maio 11 1:913 F... desertares. 
1:914 E'... I 

gubre ceremonia, ppr serem geralmente sabidos; e portanto s6 me 
resta direi a V. Ex: que o padecente foi effectivamente fuzilado, 
ou ante8 aesassinado, com todo o apparato por traz do quintal das 
casas onde hoje mora o 89 Durão, cujo muro e larrngeirae, que o 
circumdavam pelo lado interior, conservaram por muitos annos os 
vestigios do sangue e miolos da victima, pois que, não tendo ella 
succombido Q primeira descarga, seguudaram-a tanto B queima- 
roupa, que lhe esmigalharam completamente a cabeça. 

Fiz todas as diligencias possiveis para saber as datas precisas 
da  prisão e da morte da victima, mas sem resultado algum: o que 

sso dizer com certeza 6 que tanto aquella como esta tiveram 
c g a r  nas epochas a que acima me refiro. 

.Tendo presenciado, como já disse, em todos os seus detalhes 
esta funebre ceremonia, poderia aiuda hoje pôr a mão sem hesitar 
no local em que a victiina ajoelhou e exhalou o ultimo suspiro; o 
local que occuparam cada um<t das entidades que assistiram a este 
acto; a oliveira onde se armou o pulpito em que o frade franciscano, 
conhecido pelo Rabo teso, fez a sua predica para mostrar a justiça 
d'aquelle edificante acto; c, fiiialmente, o local em que caiu des- 
maiada uma filha do padecente de quinze a dezeseis anrios de edade 
ao ouvir a primeira descarga de fuzilaria. 

.Esta infeliz rapariga, se bem me recordo, foi levada a este 
acto com a esperança, que lhe liaviam incutido, da salvaçiio de seu 
pae, on pelo perd8o reglo,.que se esperava antes d'elle consummado, 
ou pela deficiencia coinbinada d s  pontaria do 1 . O  pelotão que Ilie 
atirou, cnso em que devia ser coberto com a bandeira da Miseri- 
cordia, ficando assim o padecente salvo com alguns ferimentos 
apenas. Infelizmente, p:r6m, nenhuma das duas hypotheses se 
realisou, porque o perdao não veio e a bandeira da Misericordia 
parece ter creado raizes no local onde descançava. 

d e  V. E X . ~  precisar de mais euclnrecimentos, que eetejam no meu 
alcance sobre este, ou qualquer outro assurnpto, não tem mais do 
que dar-me as suas ordens, que ser80 pouctual e fielmente execu- 
tadas. 1) 

Seguem-se palavras de rnubua amizade, e depoia fecica assim: 
nC'reia-me-Seu dedicado e sincero amigo e respeitoso vene- 

rador. - Joaquim Maria ililecejana. - Montemór-o.Novo, 19 de 
dezembro de 1884.. 

Se não fora desattençilo, ousariamoa ponderar que talvez a 
occorreacia se passasse um aniio depois, isto é, respectivamente nos 
inezes de novembro ou dezeiiibro de 1833 e de janeiro de 1834. Damos 
as rdzões: em 1832 ainda niio podia ser avuliada :t deserçfio dos sol- 
dados migiielistas, e sómeiite nos fins de 1833 Alcacer do Sal po. 
deria offerecer-lhes logar de refugio. 

De resto, quanto ao facto principal, ainda hoje d'elle ee  recorda^ 
çom trietera todoe os moradores de Montemór-o-Novo, 



1:915 F. .. alliciado (a). 
Des. 2 1:916 Francisco dos Sanctos, do logar da Ba- 

talha. 
AlliciaGo. 
Condemnado a pena ultima por 
Sentença da Commiesilo militar de ... 
Fuzilado no Rocio da Ribeira de 

Santarem no dia referido ( h ) .  
Dez. 13 1:917 JosB Rodrigues de Carvalho, da villa 

de Santarem. 
Alliciaçào. 
Condemnado a pena ultima por 
Sentença da CommissZo militar de 

10 de dezembro de 1833. 

(a) Da execuçzo d'estes tres desgraçados nada sabemos albrn 
do que se lê ria Chronica Conalitucional do Porto, n.O 111, de sab- 
bado, 11 de maio, a qual apenae refere que 11% manhl d'esse mesnio 
dia Iiavixm sido fuzilados nos campos de Ccdofeita dois desertores 
e uin alliciado (devera ser allicircdor), tendo aesistido ao acto 
destacninentos de diversos corpos. (Vid. tambem C'onimbricense, 
n.O 3613, de 28 de março de 1882.) 

(b) Consta o facto do Boletim do Exercito, n.O 84, de 3 de de- 
zembro de 1833, jornal que entzo se publicava em Santarein, e era im- 
presso em uin pequeno prelo da  1rnpreiis;l da universidade, que corn 
o respectivo pessorll (cujo chefe era Joaqiiim Rodrigues de Azevedo, 
um eatimavel rapaz, iiosso amigo n:L ir!f~lricia, lá. fallecido de clioler:~ 
ern fevereiro do 1834) tinha acompanhado a L). Migriel e o seu exer- 
cito na sua in:rrcha do l'orto e Coirribra sobre Lisboa. 

Com effeito 1ê.m rihi com a propria ortliograpliia sob a epigrephe: 
«Parte não o$cial-Noticzas do Reino-Santarem, 3 de deaem- 

bro.-Hontern pelas oiize hor:rs e meia da mauhã, se deo fL execuç2lo 
a Sentensa proferida contra Francisco doa Sautos, do logar da 
Batalha, o qual sendo convencido e confesso do horroroso crime de 
alliciador, havendo trazido do Cnrnpo do inimigo Cartas para esse 
fim, e elle inesino sollicitado a alliciação, foi julgado pela Com- 
~nissão Militar, e senteriscado a morrer arcliabuzado, o que se 
executou no sitio do &cio da. Ribeira d'esta Villa na prcsensa de 
varios ConLingeutes dos Corpos do Exercito. O Executado entrou iio 
Oratorio no dia 30 de Novenibio; foi assistido por zclosos e ver]!- 
randos Sacerdotes, qiie lhe miuistrararn todos os auxilios Espiri- 
tuacs, c consta que acabou arrepeudido de &os nefaiidoe crirnes e 
verdadeiramente contricto.,, (Boletim do Ezerclto, n.O 84; Conim- 
Òdoenue, n.* 8618, de 28 de murço de 1882.) 



Fuzilado no eitio da Ribeira de San- 
tarem (a). 

Anno de 1834 

Jan. 24 1:918 Francisco Ferreira, natural de Morta- 
(E.) gua, soldado do 3.' regimento de 

cavallaria de Lisboa. 
Desertor. 

(a) Consta egualmente este facto do Boietim do Exercito, n.. 94, 
de 14 de dezembro de 1833, que assim ee exprime: 

aParte ndo o w a l -  Noticiae do Reino-Santarem, 14 de De- 
zembro.-A Commiesilo Militar, creada pelo Decreto de 3 de Ju-  
lho do corrente anno, reunida nesta Villa, tendo proceeeado verbal 
e eummariamente a Francieco RebeUo e JorC Hodriguer de Car- 
valho, ambos d'esta Villa, accueados pelo Crime de alliciagão, 
abeolveo por falta de prova o primeiro na Seasão de 10 do corrente 
mez, e mndemnou o eegundo a ser y e a d o  pelas Armas, por se 
lhe provar que havia commettido aque le horroroso crime; e por ieeo 
ministrados os auxilios espirituaes, havendo confessado o eeu de- 
licto, e reconhecendo a justiça d a  Sentença, morreu este infeliz 
contrito e arrependido, no Itocio da Ribeira d'esta Villa, no dia 
13, pelos nove horas da manhã. Foram li. execução varios Contin- 
gentes dos Corpos da Guar- (guarnição, palavra alli nlo comple- 
tada) desta Praga, coneervando-se o mais perfeito eocego, gemendo 
sim a humanidade, mas folgando a justiça, para I" ap- p w n d h  de tão terrivel exemplo, que as tentativas os revolucio- 
narios, para arrastarem aos seus crimee os Soldados do exercito 
fiel, e6 tem (trazem, devia dizer) a perda dos desgraçadoe instru- 
me tos, que eua maldade sacrifica.# % notavel que o Boletim miguelino omifta esta circumstancia; 
se o Sr. Infante D. Miguel, entgo em Santarem, o primeiro dos 
rebeldes contra o Sr. D. Pedro rv, e a Sr: D. Maria ir, foi sabe- 
dor da  sentenga profevida, como o devia ser na conformidade da 
lei do reino e, no caso afirmativo, se julgou digno da sua magna- 
nimidade não usar da regia prerogstiva, conformando-se, ou 
contrariando o parecer dos do seu conselho, que de certo era com- 
posto de creaturaa todas magnanimas, do quilate d'aquella, que 

ara os malhadoe de casa receitava a corda e para os de fora a 
gala. O que procede por egual com as demaia victimas 14 eacri- 
ficadas. (Boletim do Exercito, n.O 94; Conirnbricenae, n.° 3613, de 28 
de margo de 1882.) 

TO& IY 14 



Condemnado a pena ultima por 
Sentença da Commiss?io militar, crea- 

da 610 decreto de 23 de júlho de 
1833. 

Fuzilado no Rocio +da Ribeira de 
San tarem (a). 

Abril 23 1:919 F... 
(E.) Crime? 

Condemnado a pena ultima na praça 
e cidade de Elvae por 

Sentença de ... (b) .  

(a) Consta tanibem este facto do Boletim do Exercito, u.O 21, 
de sabbado, 26 de janeiro de 1834, do qual copihmos o seguinte 
excerpto : 

18 Parte nâo oficial- Noticias do Reino-Santarem, 25 de ja-  
neiro.-Hontem pelas quatro horas da tarde, foi conduzido ao 
Rocio da Ribeira, o R60 Francisco Ferreira, natural de Mort'agua, 
Desertor pela segunda vez do 3.0 Regimento de Cavallaria de 
Lisboa, o qual sendo encontrado armado, coni os rebeldes na Villa 
de  Orem (sic), esrndo preso c julgado ris Commissão Militar creada 

elo Decreto de 23 de Julho de 183.3, e reunida nesta Villa, foi 
Bentenciado em 23 do corrente ;i ser passado pilas Armas, o que 
se executou no mencionado sitio juuto ao I'enedo de Santa Iria, 
havendo.se administrado ao RBo os socorros Eapirituaes. 

(b) Il'este facto nada mais sabemos senão o que pdde deduzir-se 
do officio existciitc no archivo da Mitrs da c-idade de Elvas, cujo 
original psdCinou ver pelo favor do riosso illustrndo collega aca- 
deiriico, retipcil;ivel e antigo vigario capitular da tiiocese da rnesma 
cidade, o ar. dr. José. Pereira dc IJuiva Pitta, e 6 como se segue, 
guardada a propria orthogrspliia : 

aI1l.Po e 1tv.m~ Sur. Hoje tein que entrar tio EIoratorio, na Cadeia 
desta cidade hum RBo que tem de sufrer a pena de Marte, rogo 
portanto a V. S.. a Graça de oitlenar quc elli seja assistido por 
Sacerdotes probos e cnpazcs d';issistir a liurn acto como este, e que 
encaminhe o reo para prourare a sua Salva~ão. 1): g."" a V.' S.. 
Elvas 22 $Abril de 1834: Ill.mo e Hv.mo Sr~r. Antonio Joaquim 
Ep.ifauio dtAndrade. (dsaigriado) Joào Damazo Franco de Moraes, 
Brigad.ro g.~' Pre~id.~ '  da Comiçiio.. 

D'este officio concluem.se com effeito os se~uintes  factos : 
1.0 Que houve (pro~cc~elrne~~te na propria cidadc de Elvas, e em 

dia proximamente anterior) uma condemnação capital. 
2.0 Que B de crer que a sentença fosse proferida por algum 



Annos de 1834, 1835 e i836 (a) 

Anno de 1837 

Abril 21 1920 Antoriio Pena, natural de Vieira, filho 
(E*) de José Pena, e de Izabel Maria, 

casado com Thereza Maria Martins, 
de 42 annos de edade, trabalha- 
dor (b ) .  

conselho de guerra, attendendo 4 categoria militar do officiante, 
ou melhor pela Commisaiio mixta, uma das muitas creadas no tempo 
de D. Miguel, juncto dos districtos dos governos militares do reino 
(Memorias, 3.0 vol., pag. 455). 

3.O Que a victima póde ter sido militar ou paizano. 
4.0 Que na primeira hypothese o crime poderia não ser politico, 

mas ua segunda de certo o era. 
5.0 Que a execuqfio, A fórma do tempo, deveria ter tido logar no 

dia immediato, 23 de abril, e porisso Ih'o assignamos no texto. 

(a) Temos pois duas execuçi>es em 1634 ( n . ~  1:918 e n.O 1:919, 
ou tres, se pertence tambeui a este anno, como 15 opiniso nossa, 
a outra n." 1:912), das quacs não tinhamos conhecimento ao tempo 
da publicação das Memoriae, vol. 3 O, pag. 449. 

Respeitantes a 1835 e 1836 nlo conhecemos nenhuma neste mo- 
mento. 

Resta fallar das dos annos seguintes, o que passamoe jh a fazer. 

(b) Ora pois, por demab será aduertir (cumpre que repitainos) 
que nada podémos obter nern at6 do esclarecido ar. ministro dos 
negocios ecclesiasticos e de justiça, a quem cm ultiriio logar 110s 
dirigimos. Ainda assim fez-nos s ex.' grande fineza; tirou-nos a 
confiança, e o trabalho, de naais o importunarmos, nem ao8 seu8 fu- 
turos collegas. hfuito obrigados. 

Cremos que os nossos leitores ter80 presente o que escrevemos 



Morte com premeditação de Francisco 

n a  Memorias, vol. 3.0, pag. 449 e 714, e por isso facilmente nos 
comprehenderlo. 

Não nos lastimamos, todavia, da nossa pouca sorte; em logar 
d'issogabarnosageneroeidade cio Sr. ministrodamarinha, eeetimamos 
a felicidade do esclarecido varão, ao qual sua ex." se dignou prestar 
merecida attenglo, com a sua portaria de 14 de janeiro de 1887 
(Diario do Gocerrio, n.O 60). fornecendo-lhe amanueuse ou coadiu- 
tor, por conta do thcsouro público. & certo que nós nBo pediriamos 
similhaute araca. nem a merecemos: rnlis fica fóra de coutroversis 
que mais ca<eciaÍrbos d'ella do que o 'ditoso ar. er-miriistro da mari- 
nha, attenta a nossa recouhccid:t caligrapliicl. 

Na falta de auxilio por paitch de qiieiri podia (e devia!) prestar- i 
nol-o, escreveinos 116s : r c ~ ~ ~ ~ í / i ~ i i ~ - i ~ « s ~ / ~ e r n o ~  com a prata rle casa, e 
com a emprestada pelos unigou. 

E o que mais unia vez v:li succeder-nos. 
Perdão! O cavalheiro, que agora rios empresta a sua prata, 8 

apenas nosso conhecido pelas suas producções litterarias; mas, se 
iiUo nos 8 licito iifanarmol-noa da sua amizade, podemos confessar 
que ha muito o respeitamos. 

Facilmeute se co~npielienderir, que r:iinos aproveitar-nos dos 
iiiteressantisaimos artigos, $1 qtir o si.. abbiide de Mirrrgaia, padre 
Pedro Augusto Ferreirrr, ilcii pii1,licidadc no jornal, O Dez de 
Murço, n.<Ia 523, 52.5, 52íi, 527, >.?H c 529, ic~pectivnmcnte de 2, 5, 
6 ,  7, 8 e 9 de julho de 1881, Acc!l.ca das exccuçGcs firiaes, que tive- 
ram logar depois de 1834, iio districto da iielagào do Porto, sob o 
titulo: Apontamentos de sangue para a 1;oeea h#toiia ool~tempo- 
rrlnea. 

Segundo ns notas, que pourie colher nos livros da cadeia da Re- 
laçiio, na Proeurarlorza liegia, e em difercrptes eartorios, chegou O ' 

incausavel e conscieueioso investigador a apurar, que desde o refe- 
rido anno de 1834, ern diaute, li:iviaiii sido justiçadoa ern O norte 
do paiz I6 iudividuos, 4 dentro da cidade, rio Campo tla Cordoaria. 
Jardi~iz dos Murtyree da  Putria hoje, e 12 ein diversa6 localidades. 
Depois prssa a dar noticirt siugular de cada uma das execuçtes, 
com:çando pelas dos referidos 4. 

D essas 16 execuçGcs, 3 entraram já em o nosso trabalho, e 880 
as referidas com os numeros de ordern 750, i52 e 756 (vol. 3.*) 
e por isso quanto a ellae referiremos nesta mesma nota sómente o 
que o Sr. abbade dia a mais do que o que nila escrevemos. 

Quanto Bs 13 rcstentee tomamos a liberdade de as  inserir no texto, 
segundo a ordem chronologica por nós adoptada, respigando na 
eacripta do nosso collaborador, para as notac respectivas, os escla- 
recirucntos, que a isso ee pr~stam, segundo o umao systema. 

Mas o illustrado ar. abbade accrescenta o x dor dos seus artigos, 
instruiiido-nos com a noticia dos dois u1tirr.a execntores de alta 



2i i - 
Antonio Ramalho. 

j u s t i p  ao norte do paiz, da forca, do pelourinho, do hospital da Mi- 
aericordia, e do Adro dos enforcados. 

Tambem aproveitaremos a liçELo sobre estes diversos assumptos, 
extmctando os dizeres respectivos. 

1.0 Os t res  executados, j i  por n8s referidos 

Francisco Josk Martins (o Jejum), n.O 750, ndural  de Brwa,  
filho de Boaventura JosB Martins e de Maria Luiza, casado, de 30 
annos de edade. 

Eram os seus crimes: tentar assassinar sua propria mulher 
Joanna Maria, da qual estava judicialmente separado, vibrando-lhe 
uma facada ao peito, matar uma sua cunhada, e tambem seu sogro, 
que succumbiu aos ferimentos que elle lhe fez. 

Os crimes foram perpetrados na occasião em que as  victimas 
iam para a missa, e o delinquente foi preso em flagrante delicto. 

Em portaria de 27 de agosto de 1838 foi communirado ao pre- 
sidente da RelaçElo do Porto que sua majestade, ouvido o conselho 
de ministros, não usbra para com o r80 da sua real prerogativa. 
(Cartorio do escrivão Albuquer ue.) 

Josd da Coata Cosimiro, n: 1j2. D'elle diseemos tudo que sabia- 
mos. Do artigo do Sr. abbade ternos sómente a aproveitar a r :  . -  
ticia do cartorio. (Cartorio do escrivi20 Silva Pereira.) 

De conta propria accrescentaremos agora que a sentença contra 
o r80 e accordãos respectivos existem publicados em uma folha, 
s6mente impressa de um lado, com a seguinte designação: Porto, 
Typ. de Va~concellos, R. d'Alrnada, n.O 39, 1839. 

Existe nas collecções do infatigavel sr. Joaquim Martine de 
Carvalho. 

Mtgw2 Joaquim Lopes Queijo, n.O 756, natural da fregueaia de 
Villa-Cova, e residente na freguezia da Arnoia, ambas do concelho 
de Celorico de Bastos, casado com Maria Joaquina, de 25 annos 
de edade, sapateiro. 

Eram os seus crimes: 
Roubar, com arrombamento, a casa da quinta de Manuel Joaquim 

da  Motta; assassinar este mesmo; roubar e ferir a Manuel Mattheus; 
assassinar a Antonio Teixeira, tendeiro, da  freguezia do Pinheiro; 
usar de armae defesas; extorquir dinheiro a diversos com armae e 
ameagas. 

Um sortimento, respigado nos armazens da criminalidade, muito 
soffrivel, que o d o ,  al8m das suas habilidades, deve tambem ao 
favor e bondade das auctoridades policiaes do seu tem o. 

Acertadamente diecorria 0 g i a o  de La i i  u de branW, que 



Condernnado a pena ultima por 

recuasvo perdoar a certo cavalheiro por uma morte que fisera, sob 
o fundamento de que era jtí a terceira, dizendo-lhe: Senhor, con- 
dmnaee a este pobrc fidalgo, rem culpa, porque elle não fez mais 
que uma morte; vda d que fizestes as  outra8 duar, pois se lhe man- 
darei8 cortar a cabeça assim que fez a primeira, eu fio que nho fi- 
zesse a segunda. (P. J. Suppico, Collecçüo Moral de Apophthegmaa, 
part. 2.0, liv. 1.0, pag. 26.) Mari continuemos. 

No dia 6 de julho de 1838 no julgado de Celorico de Basto, em 
audiencia geral, presidida pelo juiz de direito da comarca de Fafe, 
foi o r40 condemnado B pena de morte na forca, que deveria levan- 
tar.se na raça da Villa de Freixoeiro, sendo-lhe em seguida cor- 
tada a cape$a, e suspensa alli mesino cm um poste. 

Appellando d'esta sentença o réo, foi ella confirmada por ac- 
cordlo da RelsçZo do Porto de 15 de fevereiro de 1839, e inter- 
pondo recurso de revista, foi-lhe esta negada por accordão do 
Supremo Tribunal cle Justiga de 18 de novembro do mesrno anno. 

A portaria de 11 de junho de 1840 fez saber á presidencia da 
Relação do Porto, que sua majestade, ouvido o conselho de minis- 
tros, houve por bem que a sentença se cumprisse. (Cartorio do 
escriviKo Silva Pereira). 

Por ser interessante e muito maie minuciosa do que o que sobre a 
sua fuga relatãmos (Memorias vol. 2.0, pag. 460), pedimos licença 
para transiadar aqui a narrativa do Sr. abbade. 

*Este r&, quando jB estava á porta da cadeia da Relação a es- 
colta, que devia conduzil-o ao logar do supplicio, fugiu por entre a 
tropa e a grande multidão de povo, que para o ver se agrupãia na 
frente da caaeia; apesar das diligencias, immediatamente empre. 
gadas, n h  foi poesivel obrigal-o e prendel-o de novo. 

nCom extraordinaria felicidade, e n&o menos agilidade poude ir 
pela rua de S. Bento da Victoria até 5 casa contigua ã egreja matriz, 
casa que andava em obras, e, transpondo d'um salto um tapamento 
de madeira sem que ninguem désse por tal, alli se conservou enco- 
berto até alta noite. A horas mortas deixou o seu improvisado 
esconderijo, travou astutamente relaçks com uns carreteiros de 
estrume, e, identificado com elles, de aguilhada ao hombro, 
guiando os bois e cantarolando, transpoz incolume as  barreiraa da 
cidade ! . . . 

ePaeeados dias appareceu em Baeto um homem de torvo aspecto 
e com um vestuario exotico. Fex seiisaç00 aquelle vulto estranho; 
seguiram-se commentarios, e alguem, que havia conhecido o r&, 
disse que lhe parecia ser aquelle, apesar da alteração das feiç0es 
e do celebre vestuario. 

#Foi julgada a lembrança um disparate, por saberem que o r80 
se havia evadido, e por estar ainda na proxima freguoeia de Frei- 
roeiro erguida a forca em que devia ser justiçado. Era  realmente 



Sentença do Juizo de Direito de 

duro de crer que elle, tendo recuperado a liberdade no Porto, se 
encaminhasse espontanearnente para o patibulo ! 

#Duravam aiuda os commcntarioe, quando assomou na localidade 
outra vez o intrujâo, e eutrori em uma taberna. Cresceu a sriepeita, 
e o regcdor da localidade immediatamente armou a sua gente, 
invadiu a taberna e prendeu-o, amarrando-o com toda a segurança. 
Mostrou-se o bom do homem surprelieiidido com semelhante procc- 
dimento; disse que não conhecia pessoa alguinn naquella terra, e 
pediu com a maior ingemidade lhe tlissessem o motivo por que o 
prendiam e amarravam de semelhante forma! ... 

ubcercou-se logo gmnde iiurnero de pessoas, e, vend0.o bem seguro, 
mirando-o de perto, principiaram a bradar que era o proprio Queijo, 
ao que elle respondia com toda a placidez, que nem conhecia tal 
homem; inns levado A freguezia proxima, onde havia perpetrado 
varios crimes, foi por todos reconhecido como o nroprio Manuel 
Joaquim Lopes Queijo, o famigerado ladrào e assas.ino que havia 
sido o terror d'aquelles povos. 

*Vendo-se outra vez na cadeia e prestes a ser enforcado, narrou 
o modo como se evadira, e disse que, apeuas se viu livre, seguira 
para Basto para matar dous individuoa quc nomeou, e que tinham 
jurado como testemunhas de vista, que elle havia commettido certo 
crime, o que era falso. 

aAssistiram-llie no oratorio varios frades do convento de Arnoia 
e conseguiram d'elle, como por milagre, provas inequivocse tie 
compuncçlo e arrependimento. Confe~sou publicamente os crimes 
de que fôra accusado e outros muitos,,declarando porbm sempre 
que não commettêra o criinc de que o accusaiam como testinlunhue 
de vieta os taes dous individuos, que procurou para os matar, ven- 
do-se em liberdade, e estaudo poiicos passos distante :L forca em 
que havia de ser justiçado. E quando svguia para o patibulo a 
unica cousa, que pediu ás auctoridades, fui que u h  consentisseni 
que aquellas duas fulsas testimutzhae se abeirassem do prestito, por- 
que, se as  visse, perderia as boas disposic;ües da sua alma. 

u - E  aquellee doun cidndtâor foram in(imado8 para não eairem 
de casa naquelle dia ! . . . 

aJA nos degraus de  forca, fez um pequeno discurso, que se im- 
primiu, e muito commovcu a multidão. 

«Nelle disse que seus pacs forain a causa principal da sua des- 
graça; porque, em vez de o iepreti~dereni e caetigarem quando, 
ainda creança, commetteu os   rime ir os furtos e crimes, aliPs insi- 
gnificantes,-ellu proprios o instigaram a commetter outros mais 
graves;-e que assim, principiando por furtar bagatellas, e por 
insultar e dar alguns bofetòes, -terminou por ser assaseino e 
aalteador 1 Por isso rogava a todos os paes de familia que pozessem 
os olhos nelle e fizessem por educar melhor seue filhos, nunua or 



Brega, de 26 de marpo de 1836, 

apoMRdo, m b  antes reprehendendo-os quando, meemo em tenra 
d a d e ,  os vissem commetter faltas ou crimes, embora leves*. 

2.O Executores de alta jartiça no ~i/trioto 
da Relação do Porto 

Sáo estes Josk Ramos e LU& Antonio Alvw. Como obtiveram 
oommutaçüo da pena de morte, em que foram condemnados, pelo 
cargo de algoees, d'elles se fallarii no logar respectivo. 

*A cidade do Porto teve forca e pelourinho permanentes. 
RA forca esteve em diverso8 locaea. 
 anteriormente a 1714 esteve no eitio chamado MijBvelhm (de- 

pois Poço d a  Patas). 
.Em vereagáo de 11 de agosto de 1714 foi mudada para o caes 

da Ribeira, e ahi permaneceu approximadamente at6 1825; sendo 
então transferida para o campo da Cordoaria, a instancias de uma 
mulher rica, moradora na mesma Ribeira, por nome Antonia do 
Coutinho. 

eEm9uanto eateve na Ribeira era ermanente, formada por gros- 

paciente e o algoz. 
B uos varoes de ferro, com uma esca a de p40, por onde subiam o 

.Erguia-se em frente de um doa primeiros arcos dos muros d a  
Ribeira, indo da rua de S. JoHo para a ponte pensil, 4 direita d a  
rua que conduz 4 ponte. 

.Antes da constnicglo dos arcos actuaes, havia nos velhos muros 
em frente da forca um postigo, que tomou d'ella o node de poutigo 
da forca. 

.Ainda hoje ae conserva naquelle muro, precisamente defronte 
do local onde eateve a forca, um painel com a imagem de  Nossa 
Senhora da  Mieericordii, pintado a oleo, coberto por uma eapecie 
de doce1 de madeira, tendo pendente d'eate um lampeio, que oa de- 
votei da visinhanp costumam conservar acceso durante a noite. 

.A forca, depois da sua transferencia para o campo da Cordoa- 
ria, era volante e formada de madeira. 

.Armava-se para as execugòes, e logo se desarmava. 

.Erguia-se ordinariamente na extremidadseul do dioto campo, 
juncto de uns caaebres contiguos d dei.. 



confirmada em 

-Ficava ainda nm pouw ao sul da rua, que hoje alli ee vB, e 
que vai para a rua do Calvario. 

.Para execuções politicas se ergueu na Praga Nova 

.O pelourinho esteve deede tempos remotos em um pequeno largo, 
juncto da rua das Aldas, a cavalleiro do irnrnundo largo do Collegio 
no antigo bairro da Sé. 

aTambem esteve muito tempo, seculoa talvez,/uncto do pelouri- 
nho uma estatua representando o Porto, porque oi aquelle o centro 
G coração d'eata cidade.. 

Depois da segunda cinta de muroe, principiados por D. Affonao IV, 
e concluidos por seu neto D. Fernando, em data alise incerta, pas- 
sou o elourinho do largo das Aldae para a Ribeira. 

.niH se conservou muitos annos a N.O. do arco, que foi, como 
dissemos, o Postigo da Forca,juncto do primeiro arco, que hoje se 
encontra indo da rua de S. Joao, mas ao norte da muralha, do lado 
da rua doa Canastreiros; onde esteve um pequeno postigo, denomi- 
nado Pootigo do Pelourinho. 

aFoi apeado muito antes da forca, e por iseo, mesmo na locali- 
dade, se acha quasi perdida a memoria d'elleu. 

5.0 Hospital da  Misericordia 

Sobre este ponto, bem como sobre o connexo, da  funda980 da 
Sancta Casa no Porto, com quanto muito interessantes aa noticias, 
que nos presta o er. abbade, não ae podemos aproveitar neste tra- 
balho, poie eâo d'elle alheias. 

6.' Cemiterio dos justiçados 

Desde os primeiros annos da sua inetitui$o costumava a Mieeri- 
cordia do Porto, diz o ar. abbade, acompanhar os infelires wnde- 
mnados a pena ultima atb aos degraoa da forca, e em seguida 
dava-lhes sepultura no &cal determinado. Era a ~ r a c t i c a  geral, em 
todo o reino, accreecentamos n6s, fundada nas ispoeiç6es legaes. 

E esse local foi um c h b  denominado Campo das Mcrlvaa, juncto 
d a  antiga Porta do olivd, e da torre da egreja dos C l e R p .  
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uD7aqui proveio, o dizer-se, accrescenta, em nota, o sr. abbade, 
como ainda hoje (1881) se diz nas provincine no norte, quando se 
depara com algirem macilento e cudaverico : - Aquelle vae para as  
Maluao! Está alli eslá nas Malvas!. . . 

nNos meus tempos de rapaz ouvi eu no Douro a uma vindimadeira 
esta cantiga: 

.Ai! Jesus, que eu vou pr'as Malvas, 
n Caminhaudo pr'ae ortigae 1 
nVão os rapazes pr'a forca 
.Por via das raparigas. 

~~bTal imaginava ella, e e11 tambem entao, pondera o sr. abbade, 
a origem do tal proloqiiio!. . . r 

Pois bem, 116s temos H fr:~nqueza de corifcssar a nossa inopia 
quanto R origem d'elle; e todavia attestainos, Yiie tambem aqui pela 
nossa prorincia da Beira 15 trivial rezar o oficio da agonia com as 
foimulas eacrainentaes acima referidas Bquelles que ainda de pé 
nos parecem j A  moribundos. 

Mas prosigamos : 
No Campo das Malvas dei1 a irmandade da Misericordia sepul- 

tura aos justiçados pelo espriço de 270 aiinos, isto 8, desde a sua 
iilstituiçBu (1499) ati: que obteve por compra (1769) o terreno em 
que levantou o seu novo hospital de Snncto Antoriio, ein substitui- 
ção do antigo chamado successivameote - de Hoque Amador, e de 
D. Lopo, o qual terreno se prolongriva desde o ~ s i r i p o  da Cordoa- 
ria rit8 os quarteis da Torre de Marca. 

Apenas adquirido esse terreno, a Blisericordiir transferiu o cemi- 
tcrio dos justiçados para um dos pontos estieinos d'elle, no alto e 
a oeste da antiga rua do3 Carrancas, ho-je rua da Liberdade. 

*O novo cemiterio,oii Adro dos Enforcados, era um recinto vedado 
por uin muro, com uin portiio de ferro sobre a dicta lua, tendo a 
meio uma capelliriha muito pobre, interiormlmte nua, apenas com 
uma singela cruz de pdo no topo; e h frente da capelln, entre esta 
e o portão, havia um cruceiro de pedra com a imagem de Jesus 
Crucificado. 

aA imagem do Crucificado tinha a invocação de Senhor dos Agli- 
ctoe, e era alvo de muita devoç20. 

aos enterramentos doa justiç:idos, e dos presos que falleciam na 
cadeia, eram feitos em um pequeno espaço detraz da capellinha, e 
a irmandade da Misericorrlia ia alli todoa os annos em procissao, 
rernover as oesadas d'aquclles infelizes para o seu novo ceniiterio; 
mas etn sessão de definitorio de 6 de abril de 1836, conformando-se 
com uma proposta do irmão Luciano Simoes de Carvalho, resolveu 



de agoeto do mesmo anuo (a). 

transferir o Adro dos Enforcados para a cerca do novo hospital, 
cerca onde se enterravam os cadareres dos doentes, que nelle fal- 
leciarn, e emprasar o chão do dicto Adro, com outros ch8os adja- 
centes, que a Misericordia possuia juilcto d'liqulle. 

nos tnotivos principaes que determinaram a Sancta Casa a tomar 
esta resolução foram : ser muito pretendido para edificaçüee aquelle 
local; haver na cerca, a poucos passos de distancia, espaço de sobra 
para receber os cadaveres d'aquelles infelizes; n&o haver j4 iiriquelle 
tempo de grtrride eroliição repugoaricia (note-se) em se Ihes dar 
sepultura comrnum aos oiitros cxdaveres, e o serem jh ent8o raris- 
simas as execuç0es capitaes, e tanto que apenas se abriram na 
cerca 3 sepulturas para justiçados, a N. do portão da entrada para 
a dicta cerca, entre ellc e o muro de supporte da Praça do Duque 
de Beja*. 

Foi Domingos Baptista, o pri eiro d'esses tres infelizes, o jus- 
tiçado a 23 de julho de 1888, co quem se deu o caso de abrir os 
oltios, e dar outros signaes de vid uando o iam a lançar na cova. 

ntiupprimido o Adro dos Enfor os, mandou a Sancta Casa re- 
mover para a cerca do seu novo h spital a capella e o cruzeiro, que 
estavam no dicto adro. 

C 
"L& se vê ainda hoje a capella com a mesma invocação do Senhor 

dos A$ictoe, e dentro d'ella o cruzeiro do lado da Epistola. 
aFoi restaurada em 1856, sendo provedor da Sancta Casa o Sr. 

conselheiro Antonio Koberto de Oliveira Lopes Branco. . . . . . . . . . 
.......................................,.......,........ 
*Ainda por ultimo direi que em 1856 a 1857, quando se restau- 

rou a capella, foi tambem restaurada a imagem do Senhor dos 
Afflictos,.que estava e estl ,  como dissemos, dentro da dicta capella, 
na propria cruz, que foi do Adro dor Enforcados.. 

Yodiamos avoluiriar esta nota, augmentando as transcripç0es dos 
eruditissimos artigos do sr. abbade de Mirapaia, designadernentt, 
quanto a este ultimo assumpto, fallando da inauguraçzo da capell:~ 
referida, dos actos de devoção prestada 4 imagem do Senhor dos 
Afflictas, e da festividade que annuxlrncnte se celebra em seu lori- 
vor; mas cumpre não a gravar em demasia ae nossas culpas de 
plagiario, das quaes desfe jA pedimo. perdiio ao u b i o  cavalheiro 
que nos tentou ao peccado com a sua vasta illustraç&o. 

(a) Cartorio do escrivso Silva Pereira. 
Entramos em duvida ee os escrivães que se mencionam a cada 

um dos réos são os qiie escreveram no proceyo, ou os actuaes (1881) 
poestcidores dos curtorios d'esses outros. A primeira vista pare- 
ce-nos qiic ser80 os actuaes, pois que, com respeito ao r60 ivlanuel 
Pires, o Sr. abbade tendo dioto (no eomeço do artigo respectivo, 
como o far em relação a todos os demais rbos): Cartorio do eqcrivllp 



Enforcado no Campo da Cordoa 
no dia referido (a). 

Julho 23 1:921 Domingos Baptista, natural de Vil 
(E.) Real, de Traz-os-&Ionles, mora( 

em Vizeu, filbo de João Bapti, 
e de Rita de Sancto Antonio, e 
teiro, de 21 annos de edade, sal 
teiro. 

Roubo e morte de JosB doe Sanci 
no sitio da Povoa doa Castanheirl 
na serra de Manhouse, concelho 
Vouzella, e de Sancho Joaquim, 
Vizeu, na quelba de S. Irazaro 
mesma cidade. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito da 4 

marca de Vouzella de 9 de julho 
1836, confirmada por 

Accordão da Relação do Porto de 
de janeiro de 1837 (b), e 

Accordão do Supremo Tribunal 

Samento, depois accrescenta, que o escriviio do proceuoo em 
instancia foi Antonio Jook Cardoeo Guimarães. 

Mas por outra parte, quanto ao réo José Ramos, cuja pena foi co 
mutada, diz: Carlorio do emriu60 Cardo80 Quimarãeo; ora, se e 
B o mesmo Antonio Jo8d Cardoeo Guimar2e8, não p6de ser hoje, 
cabo de tantos annos, o possuidor do cartorio. 

(a) Em portaria de 20 de demmbro de 1836 communicou-se 
presidente da Relaçilo que sua majestade, em conformidade cc 
o parecer do conselho de ministros, nào us4ra da eua real clemeni 
em favor do A. 

(b) Cartotio do eaerivio Albuquerque. 



Justiça (a) de 20 de outubro do 
mesmo anno. 

Enforcado no campo da Cordoaria no 
dia acima referido (b) .  

(a) Negatiuo, enterida-se. 

(6 )  Em portaria de 14 dr! Junho de 1858 foi commiinicado ao 
presidente da Relação, quc sua riiajestade, em conformidade com o 
parecer do conselho de miiiistro~, ulo iissíra da sua real clemencia 
em favor do rEo. 

A irinand:ldc da i\Iieericordia agsietiu ti execuçfío, cooforme era 
de lei e de pr:ixc, c ~ c t o  continno tomou ria sua tumba o caclaver, 
e o condu~iu :i sepultura de antemão aberta na cerca do hospital 
de Sancto Aiitoriio, onde por aquelle tcrnpo, diz o sr. abbade, se 
enterravarri os cadaicres dos justiqadus e dos doentes fallecidos no 
rnesmo hospital. 

Quando, porkm, lançaram na sepultura o cadaver do infeliz, 
notou-se que elle se movera, abrira os olhos, e dava outros eignaee de 
vida. 

~Imrnensa multidrio de povo acoiiipnriti:iva o funebre cortejo, e 
todos se acercavam da tumba pr(i:~ se certifir:irem de tão extranho 
facto, sendo geral e profuiida :L co~ntiioção, ni~smo porque o irifcliz 
jiistigxdo, como nos diwseran (falia o Sr. abltade do Miragaia) teste- 
vnu~zhas oculares firledigt~aa, al6ni de coritar apenas 22 aniios, era 
um irioço syrnpathico~. 

Ein vista da extraordinaria occorrencia foi o infeliz recolhido ao 
hospital da Misericordia, onde frilleceu. 

Houve, B certo, quem suppozesse que elle tinha sobrevivido, ha- 
vendo iiZo obstante sido sepultado outro cadaver, simulando ser o 
do iiifclix. 

Egualmente não faltou qiieln affirinasee (ainda em 1881), que O 
pobre jiistiçado, recolliido ao liospital, ahi ftillecera effectivarnonte, 
porque lhe abriram uma arteria, para d'ebse modo evitarem confii- 
ctos com a justiça, e que asuirn costiirnava practicar-se em casos 
seuielliantcs naqtielles tempos. 

E o mais B que, com o correr do tempo, chegoti a entrar ein duvida 
se a occorrencia dos eignnes de vida tinha tido logar com Dotningos 
Haptista ou com alqum dos tres outros justiçadoa no Campo da 
Cordoaria, depois de 1834. 

Lidando para chegar ao fundo da verdade, o ar. ahbade recorreu 
ultimamerite ao c:lrtorio da Snncta Casx, e sendo-lhe ahi facultado 
o exsrní, dos livros ria9 entradas gernes dos enfermos do hospital de 
Sxiicto Antonio, a fol l i~s  100 do livrú, aoh o n O 18, eiicontrou O as- 
sento respectivo ao facto, qiie esclarece todas as duvidas; e B do 
teor seguinte: 

Aos vinte e trce dia8 do mea do Julho de mil  oitocentoe e trinta e 



Set. 11 1:922 Antonio Manuel Barreto, natural do 
extincto concelho de Cassiweiros, 

oito, eetunilo para ser eepultado i10 cemiterio dos juetiçadoe o réo 
Domingos Baptista, deo eete moelras de vida, pelo que foi conduzido 
na tumba á enfermaria de cirurgia de Saucto Af~toitio, e sendo-lhe 
applicados todos os soccorroe, comtudo expirou pelas tres horas da 
tarde, e ficou depositado para ser crpultado no cemiterio da casa, no 
dia seguitlte. E para constar se fez esta termo, que asaiyi~ou o mor- 
domo, e o ~ e c .  cayellão, o padre Marcellino Gomes, que o ungiu. E 
eu Manuel de Souen LeZo, escripturario do Hospital o escrevi. João 
Baptista de Aolacedo. O Padre Marcelliilo Gomes. 

I'lenamente esclarecido o facto e suas circuinstaiicias, em face de  
doeiiinento t&o positivo e terminante, o sr. nbhade de Miragaia. 
patenteia a sua profuiida convicç%o tle que ao desgraçado não 56 
foram rniriistrados todos os soccorros inedicos, ni:is lhe não faltou 
disvelo e caridade, visto ser mordorno do uiez em que o triste caso 
se deu o irmgo Jazo 12aptista d c  Rlticeclo, csv:~llieiro respeitabilis- 
siruo, cuja boridade, iiobrez:~ de seutimcntos e proverbial virtude, 
llie são attestad:~s por iniiitas pessoas fidedignas, que de  perto o 
conheceram. Aliini d e  muitas outras csmolas, deu elle unia das suas 
irielhores camisas ao infeliz jiistiçado, a propria com que subiu ao  
patibulo, e deu entradn rio lioapital. 

Foi  João Baptista de  AIllncedo muitos annos vereador na  cidade 
do Porto, tendo a seu cargo o pelouro dos expostos; e foi trtnihem 
um dos primeiros provedores do Asylo de  Mendicidade. Vivem ainda 
entre 1168, diz o Sr. abbade, dois filhos seus, que nomeia, os srs. Joa- 
qiii,m 'Tcixeira de ivlacedo e Aritoriio Teixeira citi Macedo. 

1C p:~rn nós seinpre muito grato offerecer :i poeteridade os excm- 
pios vivos de  virtudes civicas e moraes. 

LVds (tnerct de Deus!) accrescent:l o cavalheiro illiistrado que nos 
serve dt! guia, 9au~rca presenceúmos esecução alguma nem ci~eyámos 
a ver a forca arnzada. Apenas vimoa o lageado do pavimento onde em 
tempos remotos se eíyuern uma, a cavalleiro da ,villu de Tauora, 
concelho de Tuboaço, no Alto Ilouro, no sitio ainda hoje denominado 
-Cabeça d a  Forca; e defronte de Uarcelloe, no Alto de Barcel- 
linhse, O celebre monumento do gallo, e as  pedias cm que se armou 
a forca, na  qual se fez a ezecução que creou u Icrida do gallo. 

Estamos como o Sr. abbadr. Tambem, mcicé de  Deus, nunca vi- 
mos nenhuma execução final; e para  não prcrtericear a unica que  
ern nossos dias teve logar em Coiiiibrs (29 de julho de 1839), depa- 
rou-8e.nos R occasiHo d e  ir nesse dia e nos seguintes, por convite, 
assistir 6s festas solcrnnrs de  Kniicta Anna n:i vi1l:t d a  Mealhada, 
I!) kilointttros ao norte de Coiinbra, sobre a esti:tda rctal do Porto. 

C'oii~cidc,ricia notavcl ! k:vitariclo prt.seiicisr o lioniicidio legal, fez 
o acaso que fossenios tc.steniuuliu prewncial do uiiico facto de 
hoyicidio que temos visto eiii iiiisya vida. 

E o caso. Faziam parte d ' ez~ss  festas a s  corridas de  toiros, em 



julgado de Vianna do Minho, filho 
de José Fanatino Borges e de The- 

tardes successivas, do mado como então ellas se verificavam geral- 
mente, isto é, á vara com aguilhão o*a ponta delgada. Para o effeito, 
na Mealhada, levantavam-se trincheiras nas duas extremidades da 
rua principal da povoaçâo, que era e é a estrada geral de Lisboa 
ao Porto, e vedavam-se tambem as sahidas Iateraes. Para os 
espectadores, além das janellas, levantavam-se palanques aqui e 
alli ao longo da rua. 

Em a tarde do dia 31 de julho achavamo-nos no palanque dos 
srs. Victorinos da Silva, tios, e Ferreirau Baptistau, sobrinhos, a cuja 
respeitcivel familia e desigiiadamente ao ar. JosB Victorino da Silva, 
fallecido a 30 de janeiro de 1850, somos devedores de particulares 
attengces. Era esta e r i tb  pelos teres e situaçgo social uma das 
familias preponderanteli na Mealhada. Outras eram as familias 
Lebre de Vasconcellos, Ferreira Azevedo, Coeta Simijes, etc. E 
tiithamos então lá muitos amigos. Sobrevivem ainda os srs. Baailio 
Fernandes Jorge, e Sebastiào Rodrigues Breda, ambos velhoteu 
reupeitaveis como nós. Entenda-se velhotes todos nós tres; reupei- 
taueis os dois cavalheiros. 

Era esse palanque construido na extremidade sul-poente da rua 
em frente do touril, que lhe ficava ao nascente. Depois de corrido, 
e recolhido um dos toiros houve certa paiisa, em que a praça, ou 
melhor a rua, se encheu de espectadores. Alguns d'estes, decorridos 
poucos instantes pediam defronte das portas do touril, qrie ellas se 
abrissem, e se lan~asse para a praça outro boi. Oiitros por6m op- 
punham-se a que isso se fizesse em quanto se não retirasse da mesma 
praça a multidão que r enchia. Um pobre homem de Murtede, Ma- 
nucl Ferreira da Silva, acen:iva com iim phc, que segurava com as 
mãos ambas, clam:mdo que se ti50 abrissem as portas. Outro, Ma- 
nuel Mardues, entilo official de tliligeiicias do julgado da Mealheda, 
que estava pelo lado de traz e prettxnclia o contrario, desccrrre- 
gou.lhe tal paulada sobre a parte posterior da cabeça, que a victirna 
cahiu de costas, e os braços eni cruz; e, retirada do chão, ao cabo 
de poucas hora8 expirava. 

56. se vê que foi um homicidio qussi casual, determinado em 
grande parte pelo entliusiauino do dia festivo, em que se come bem, 
e melhor se bebe. Ainda aeuim o delinquente, que ein todo o caso 
o era, foi mais on menos zelosamente perseguido pela justiça, que 
AO cabo Lhe facultou aubtrahir-se ao castigo pelo beneficio da 
prescripçao. 

E decorridos talvez 30 aiinos, note-se, veio a acabar os seus dias, 
no logar de Villarinho do Bairro, julgado da Anadia, segundo 
nos informam, em consequencia de uma carga de pancadas que 
levou. 

Como é de ver, a occorrencia contristou todos os presentes, e 



eee 
reaa Maria Barreto, solteiro, la- 
vrador, de 27 amor de edade. 

Morte de Jogo Saraiva, roubo per- 
petrado na eetrada publica tí frente 
de uma quadrilha de ealteadores 
e resiatencia B justiça (a). 

a n h  mesmos, que ainda hoje conservamos d'ella a triste lem- 
brança. 

Forca armada, tambem como o reapeitavel sr. abbade, nunca a vi- 
mos; mse aiuda conhecemos os vestigioi d'ella; e por isso em a nossa 
Memoria Hirtorico-Chorographica dos diverror concelhos do dutri- 
cto 'de Coinibra, pag. 29, escrevemos: Se  horrorizado emjim da  
barbarie de epochar, quc j&,lá ~ 9 0 ,  qukrdee anathematizar ae ultimar 
p e d r a  do pedestcrl, de cujo amo o algoc fez mil v a u  rolab a seur 
péa a cabeça de immensas victimas do rigor da lei, a e n h  diz pre- 
pdcnaia e despotho,  dirigi vossos pasros á Ladeira da  Forca. 

Emfim, ainda como o Sr. abbade, não formamos poir ideia precisa 
do que eram as execuções na  forca, e nem jB agora a queremoe'e 
poderemos formar; e neste ponto quasi nos atrevemos a fallar por 
1160 proprios, e em nome do mesmo venerando cavalheiro. Nao 
d o m  (o carrasco), morreu!, eecrevemos n6e j4. 

NBo devemos esqueaer um ponto, de que o Sr. abbade tambem se 
occupa. Pesaoaq que assistiram Qs execuçòes outr'ora, asseveram- 
lhe que, embora o justiçado apresentasse signaes de vida depois da  
execuçZo, era impossivel que sobrevivesse. O instruido cavalheiro 
discrepa, e para argumento aproveita o facto narrado pelo ar. 
Pinbo Leal no seu Diccionario Antigo e Moderno, no artigo-Can- 
n a  de Senhorim, do concelho de Nellas, nas seguintes palavras : 

.Aqui nasceu Aqueda Lopes (diz 8. ex: no citado artigo). E r a  
caeada; e accuaando-a seu m r i d o  do crime de adulterio, foi presa 
e rentenceada a pena ultima, sendo enforcada em Liuboa, a 9 de Maio 
de 1494. Indo a enterrar-se & Egreja dos Anjos, e vendo or frader 
dminicos que ella dava signres de vida, a levaram para  a sua 
Egreja no meio de grande multidão de gente. El la  escapou e acabou 
os reus d i a  no aertiço da dita Egreja, morrendo em cheiro de san- 
tidade~. 

Diremos, pela nossa parte, que nada 6 possivel estabelecer em 
absoluto, com respeito & possibilidade da salvliç8o da victima, 
em execuçõei feitas regularn~cnte, .por quanto tudo depende dos 
estragos que o psdecente haja soffrido durante o lance cruel. Mas 
ee em algumas oc~asi0es se tiver obrado malicioeamente, o que 6 

ssivel e a ultima lei pretendia obviar, 6 certo que se ter4 acaute- f%, que o protegido n io  soffresse mal que 0 pod&se privar da 
vida. 

(a) A portaria de 27 de agoeto de 1838, fee saber tí presidenoia da 



Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito da Co- 

marca dos Arcos de Val-de-Vez 
de.. . . confirmada por 

Accordão da Relação do Porto de 
28 de novembro de 1836 (a), e 

Accordão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 9 de julho de 1837. 

Executado na forca levantada no 
Caes do Postigo da cidade de Vian- 
na do Minho, no dia referido 6 
margem. 

Anno de 1839 

Julho 19 1:923 José Moreira de Carvalho, solteiro, de 
(E.) 50 annos de edade. 

Morte traiçoeira e violenta de Manuel 
da Silva Pontes, em a noite de 24 

Relação do Porto, que sua majestade, ouvido o conselho de ministros, 
nlo uslra da sua real clemencia ern favor do réo. 

Cremos que os tres crimcs seriam perpetrados na mesma oc- 
casiao, ou :io menoa os dois primeiros: pois que, ainda que o sr. 
abbade o ii2o declare, assim se deduz das penas irpplicadas ao r6o. 

E estas furam: que fosse levado pelas ruas publicse da villa de 
Viantia até ao Caes do Postigo da mesma villa, e ahi morresse 
morte natural na forca; que depois de morto lhe fossem decepadas 
a cabeça e as mlos, que ficariam expostas at6 que o tempo as  
coiisurnisse, a cabeça no niesmo Caes, e as  mãos no sitio do delicto; 
que pagaria 1:600$000 réis, metade para Joaquina Moreira Novms, 
naturalmente a viuva do assassinado, e a outra metade para oa 
lierdeiros d'este, provavclmerite filhos; e mais 2006000 d i s  para 
o thesouro publico. 

(a) Cartorio do escrivão Cabral. 
TOM. N 



para 23 de junho de 1828, no sitio 
da Cancella do Loureiro. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito do jul- 

gado de Sancta Catharina (Porto) 
de 1 de julho de 1836 (a), confir- 
mada por 

Accordjo da Relapão do Porto de 9 
de marso de 1837 (b). 

Enforcado no Largo da Cordoaria no 
dia acima referido (c). 

Agosto? 1:924 Joaquim Antonio Lima, cabo de esqua- 
dra do regimento de infanteria 
n." 4, condecorado comi a Torre- 
Espada. 

Homicidio, degollando um velho co- 
nhecido pela alcunha do Cabeçcc 
Branca, em cumplicidade coin a 
amazia d'este. 

Condeinnado a pena ultima por 
Seiiteiipa do conselho de guerra de ... 

( a )  Devia haver accusador particu?ar, visto que a sentença 
tarribeiii o coiidcmnou a pagar 200J000 rbis ti parte queixosa. 

( h )  Cartorio do escrivão S:irmento. 
I? quafii certo? quc se  haja iuterposto o recurso de  revistz, com 

quanto não o vejnirios meiicioii:tdo coiii rcspeito a este infeliz. 

(c )  Em I'ortaria de  4 de jiillio de 1839 foi cornmuiiicado h 
presidencia da Relação, que sria iiia.jestade, crn coiiformidade com 
o parecer do corisellio de  iniriiatros, i150 USBTH d a  sua real  preroga- 
t iva  em favor do rko. 

Deixamos ao juizo recto tlo leitor o decidir qual dos governos 
procedeu melhor, se  o rniguelista, descuitlando-se do processo d'este 
infeliz, durnnte os quatro longos anilos, em que a usurpação af- 
fligi~i a nobre cidade do Porto (se é que elle foi preso em tempo 
util); se o governo liberal, mandando dar  Q exeeuç2o a atroz pena, 
ao cabo d e  onze aniios (: 24 (lias, cluc tantos a distanciaram do mo- 
mento do crime! 



Fuzilado no fosso da praga de El- 
vas (a). 

(a) Segundo parece, o move1 do crime foi o roubo, por quanto o 
assassinado velho passava por ser endinheirado. 

<(Os Pnrlrrs, que neompariliararn o réo, foram fr. Francisco Chorão, 
e Antonio ICigo, o primeiro capellào de Artillieria n.O 2, e o segundo 
do Forte de baricta Luzia. 

*Governava interinamente a praça de Elvas Matheus Caldeira 
Pereira de Audrade, e era cornrnaiidante de Iiifanteria n.O 4. JosB 
Caetano Vivas. 
110 réo saliio d~ cadeia rivil iio meio de buma escolta de Infan- 

teria n." 4,  acompanh:ido da Irmandade do Aniparo, percorrendo as 
ruas da Cadeia, da Carreira e de 0livr:nça e sahindo as portas da 
praça, entrou no fosso (pela cn~icella proximtt As ditas portas) onde 
estava formado o regimento de Infanteria n . O  4, que lhe voltou ae 
costas. 

a 0  r40 tinha concebido esperanças de que o seo antigo regimento 
se revoltaria, libertando-o (ia morte pioritna, mas, se com eífeito 
houve csse pcnsariiento, o poder da disciplina militar evitou a sua 
realisação; e R dor :ipenas se rnanifejtou em soluços e lagrimns, 
que eorrerào abundanteinerite de todos os olhos, que o dever on a 
curiosidade Iiaviiio Icvado a presense:ir tgo horroroso espectaculo. 

.C'oncorr<:o n%o pouco para esta dor geral o arrependimento do 
r60, que stb rnanifcstou c1 iro n:ie deprecaçocs 4 Miscricordia Divina, 
feitas ern voz tilta, e no corr.:novente perda0 pedido a todos os cir- 
Cumstantes. 

.O r60 estava de olhos vendados, e foi fuzilado de frente, estando 
do joelhos, ern attençzo t i  condecoraç&o da Torre-Espada, cahindo 
varado por niuitas balas, que lhe ettraveasarZo o peito sobre O lado 
esquerdo. 

.O oficial, commandante da força, que fez fogo sobre o infeliz, 
n8o ernprcgori na vozes dn ordeiiança, naturalmente para nfio o 
torturar mais ; fez seiritc.iider ~ o r  meiode uns meneios de espada.. 

Prestou-110s s ~ioticia dos factos cluc reproduzimos quasi copiando 
na totalidade, o sr. dt.. Josó I'ereirn de Paiva Pitta, dignissimo 
lente erthedrntico de direito, que diz colhera os respectivos spon- 
t~inentos pela intervenção de pessoas digiias de credito, que pre- 
eensearam o oli!imo hornicidio ltgal em Elvas. 

Com certeza 15 esta unia execução nova para accrescentar 4s 
33 ou 34 eolligi<las rio Rcl:itorio do Projectodo Codigo Penal, pois 
se não falla ahi dc uciihuiiia, que tivesse 1og:ir na cidade e praça 
d e  Elvas. 



Set. 3 1:925 Je ronymo doe Sanctoa Brandao, sapa- 
(E.) teiro. 

Hornicidio. 
Condemnado a pena  ultima. 
Enforcado n o  Rocio d e  S. Jo lo  da 

cidade d e  Aveiro (a). 

(a)  A portaria de 7 de agosto dc 1841 communicou d presi- 
dencia da Belaçâo do Porto, que sua majestade, ouvido o conselho 
de ministros, mandava se cumprisse a sentctiça de primeira inetancia. 
(Entenda-se confirmada uos triburiaes superiores). 

O ar. ahbade declara que iiâo podcrx consultar os autos (que 
aliils refere correrem pelo cai torio do escrirfio Cabra1 , por quanto 
foram remcttidos para Aveiro com o padecente, e 14 2 caram; mas, 
segundo informaç0es fidedignas, coiita a triste historia do crime 
por modo muito circumstanciado, e nós vamos extractar em breves 
terinos. 

Vivia o r60 em Aveiro, era casado e tinha um thio celibatario, 
rico, j4 velho, e que vivia 06. 

Ernpenhando instancias e promessas, conseguiu trazel-o para eua 
casa, e em eeguida tanto o penhoraram elle e sua mulher, que o 
pobre anciio fez testamento em favor de ambos. 

Apenaa ou taes patife8 caçaram o testamento, fizeram como muito8 
desagradecidos teem feito; começaram a tractar mal o seu bem- 
feitor. 

Arrependeu-se este entiio de ter mudado de casa, e de haver sido 
t&o generoso para com similhantes ingratos, e por conselho de um 
amigo, a quem confiou as  suas magoas, estava disposto a fazer 
novo testamento, annullando o primeiro. 
Os rbos, a quem o facto constou, surprehenderam o pobre velho 

alta noite no quarto, onde tranquillamente dormia, tendo a cabeça 
coberta com um lençol. Com o machado que levava descarregou-lhe 
o sobrinho tal golpe, que instantaneamente o mata. Conduz depoie 
o cadaver As costas, e vai lançal-o na ria de Aveiro.. 

Encontrado alli no dia seguinte, foi grande o alvoroço da cidade 
por tHo atroz crime. 

Mas as  provas do delicto foram desde logo t h  evidentes (como o 



Anno de i842 

Jan. 14 1926 Manuel Braga, o Champina, n a t u r a l  e 
(E) residente n a  cidade d e  Penafiel, 

filho d e  J o ã o  Braga ,  e de A n n a  
Rita ,  d e  30 annos  de ednde, tn- 
manqueiro. 

Morte  violenta d e  Albintr, por a lcunha  
a Caturra, solteira, vendeira, mo- 
radora n a  r u a  Di re i ta  d e  Penafiel, 
e m  a noite de 16 para  17 d e  março  
de 1839 (a). 

Condemnado a pena ul t ima por 
Sentença  d o  Ju izo  de  Direi to  d a  co- 

marca  d e  Penafiel d e  23 d e  janeiro 
d e  1840, confirmada por  

Accordão d a  Relação d o  Por to  (b) d e  
20 d e  novembro de 1840 (c), e 

Accordão (negativo) do Supremo Tri- 

leitor facilmeiite conheceria por si, se, por ser materia desagradavel, 
as  nHo ornittissemos), que ainda qiie os criminosos a principio Ihes 
oppozessem negativas cyniras, comtudo na presença do cadsver da 
victims, que foi conduzida para a propria cas.1 onde o maleficio 
se erpetrou, esmagados sob o peso d'ellas, confesearam tudo! 8 r60 sofieu a pena que jA fica referida; a ré mulher, cujo 
uome ignoramos, foi condeninada a degredo perpetuo para s Africcl, 
onde acabou os seus dias. 

(a) O cadaver foi encontrado em uma presa de agua, juricto da 
egreja do extincto convento dos Capuchinhos. 

(b) Cartorio do eecriv8o Albuquerque. 

(c) Faz-se nelle a declaraçgo de que a pena seria executada 
na cidade de Penafirl, provavelmente por isso que o sentença de 
primeira instaneia seria omissa sobre o logar da execu(;ilo ou deter- 
minasse outro differente. 



228 

bunal de Justiça d e  30 de agosto 
de 1841. 

Enforcado na cidade de Penafiel, no 
dia reforido 9. margem, pelas l l ' / a  
horas da  manhã (a). 

Abril 2 1:927 Manuel Joaqiiim de Magalhães, natural 
(E.) da  freguezia de S. Pedro de Ca- 

hide, residente na freguezia de 
Mattosinlios, filho de Jos6 de Ma- 
galhães, e de Violante Maria, 
viuvo de Roua Maria, de 34 annos 
de edade, jornaleiro. 

Conjugicidio, pois assassinou -ua 
mulher, da qual vivia separado, 
ein a noilte de 19 pura 20 de abril 
de 1837, no Padrgo da Legiia, 
freguezia de S. Tliiago de Ciistoias. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Ilireito da co- 

marca de Bouças, de 4 de agosto 
de 1840, confirmada por 

Accordão da Relaplo do Porto (b) de 
15 de fevereiio de 1841, e por 

Accordão (negativo) do Siipreino Tri- 
bunal de Justiça de 30 de agosto 
do mesmo anno, sobre recurso in- 
terposto pelo r6o. 

Enforcado no logar do delicto, o refe- 
rido Padrão da Legua, no dia 
aciiiia irldicado (c).  

- - - - - - -- -- - 

(a) Ein portaria de 10 de dezeinhro de 1841 foi participado 6 
presidencia da Relaç:Fo do Porto, que euii. majestade, ouvido o con- 
selho de ministros, não us8ra da sua real clemeucia em favor do 
rbo. 

(b) Cartorio do escrivão Silva Pereira. 

(C) Em portaria de 10 de janeiro de 1842 foi communicado A 
preeidencia da Relaç80 doeporto, qne siia niajeutadc, ouvido o con- 
selho de ministros, u&o usAra da sua real clemcncia em favor do 
r&. 



Anno de 1843 

Março22 1:92S Jacintho JosB da  Silva, natural e mo- 
(E). rador na freguezia de  Quiella, jul- 

gado dos Arcos de  Val-de-Vez, filho 
de JosB da  Silva, e de  Maria An- 
gelica, casado com Antonia Maria. 

Morte de  Maria Gaia, do feto que 
t ~ n z i a  no ventre, e ao mesmo tempo 
de  uni menino de  3 annos de edade, 
filho de ambos! 

Condeinnado a pena de  morte por 
Sentença do Jiiizo de  Direito da  co- 

marca da  villa dos Arcos-de-Val- 
de-Vez, de  2 do agosto de  1840, 
confirmada por 

AccordBo da  Relação do Porto (a) 
d e  17  d e  fevereiro de  1841 (0 )  e 
por 

AccordEo (negativo) do Supremo Tri- 
buntil de  Justiya de.. . . . sobre re- 
curso interposto pelo rBo. 

Enforcado no Campo do Castello de 
Vianna da  Foz do Lima no dia 
já indicado (c). 

(a) Cartorio do escrivao Cabral. 

(b) A sentença de instancia mandava que a peria se execri- 
tasse na forca, que se tiavia de levantar iio Largo da Coiitnd:~, fre- 
guezin de Guiellx, dovendo em seguida bortar-se-lhe x cabeça e 
mãos; mas o accorrlão da Itelnçrio ordenou, que se cumprisse 86- 
mente R pena de morte, eni Viaiina da Foz do Liin:~. 

(C) Em portaria de 15 de fevereiro de 1843, foi communicrrdo 
tí presidencia da RelagBo do Porto, que sua niajestade se não 
dignou usar da sua real clemencia em favor do rko. 



Março 24 1:929 Seraphim JosB Gonçalves, natural e 
(E.) morador na fregueria de Fonte- 

Arcada, julgado da Povoa de La- 
nhos~,  filho de pae incognito e de 
Anna Maria Gonçalves, de 30 
annos de edade, tendeiro volante. 

Assassinio de tres pessoas, e roubos 
diversos. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito da 

Povoa de Lanhoso de 3 de abril 
de 1840, confirmada por 

AocordBo da Relaç30 do Porto ( a )  de 
17 de março de' 184 1 ,  e por 

Accordâo (negativo) do Supremo Tri- 
bunal de Justiça de 2h de fevereiro 
de 1842, sobre recurso de revista, 
interposto pelo r6o. 

Enforcado no Campo de SanctlAnna, 
em Braga, no dia acima referido (b). 

Set. 7 1:930 Manuel Monteiro Pereira, o Manuel 
(E.) Ctietodio, natural da freguezia de 

Ancede, concelho de Baião, filho 
de Francisco Monteiro Pereira e 
de Thereza Maria, solteiro, a e  24 
annos de edade. 

(a) Cartorio do EacrivBo Sarmento. 

(b) Em portaria de 15 de feverciro de 1843, foi commiinicado 
d preaidencia da Rela~ão do Porto, que sua majestade, ouvido o 
conelho de ministros, não uehra da sua real clemencia em favor 
do r6o. 



Morte de Jogo Pinto Monteiro, o Bra- 
zileiro, de JosB Monteiro e da 
mulher d'este, Josepha Antonia. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito crimi- 

nal do Porto de 4 de março de 
1841, confirmada por accordão 
da Relação do Porto de 20 de 
dezembro do mesmo anno (a). 

Enforcado na praça da Cordoaria no 
dia referido h margem (b).  

Set. 17 1:931 JosB Fernandes Begueiro, natural e mo- 
(E) - rador no Codeçoso, freguezia de 

Venda - Nova, julgado de Ruivães, 
comarca de Montalegre, filho na- 
tural de Senhorinha Fernandee Be- 
gueira, solteiro, de 25 annos de 
edade, trabalhador. 

Morte barbara, aleivosa e traiçoeira, 
na Serra das Alturas, de Ignacia 
Joaquina, viuva de Antonio JosB 
da Costa, e do menor Francisco, 
filho de João Baptista, ambas as 
victimas da cidade de Braga. 

Condemnado a pena ultima por 
Sentença do J u i ~ o  de Direito de Mon- 

talegre, de 21 de janeiro de 1840, 
confirmada por 

Accordão da RelasZo do Porto (c) de 
12 de agosto de 1842, e 

Accordão (negativo) do Supremo Tri- 

(a) Cartorio do escrivlo Sarmento. 
J? provavel que se houvesse recorrido em revista, rnne os Apon- 

tamentos de sangue eão omissos quanto a eate recurso. 

(b)  Em portaria de 28 de agosto de 1844 foi communicado A 
presid~ncia da Relação, que sua majestade, ouvido a conselho de 
ministros, n l o  usára da sua real clemencia em favor do réo. 

(c) Cartorio do eacrivão Albuquerque. 



bunal de Justiça de 12 de maio de 
1843, sobre recurso de revista in- 
terposto pelo d o .  

Justiçado no campo ou praça do 
Toural, em Montalegre, no dia re- 
ferido á, margem (a). 

Anno de 1845 

Maio 8 1:932 AIanuel Pires, vulgo o Russo, natural 
de Vide, jnlgndo de Caria e Rua 
na Ikira-Alta, filho de Lixiz Pires 
e de Fraiicisca Martins, casado, de 
42 annos dt: edade, negociante de 
carnes verdes. 

Morte de Luiz Gnnles, de Joanna de 
Chstro, sua iii~ilhcr, de Leandro 
Gomes, seu filho, e de Constnnsa 
de Jesus, sua sobrinlia ! 

Corideiniiado a poria ultima por 
Sentença do Juizo de Direito de 

lloimenta da Beira de 28 de abril 
de 1842, coiifirmada por 

AeeordBn da Rela(;ãn do Porto de 13 
dc fevereiro de 1843 (b) e 

Acco*tlão (izegatko) do Supremo Tri- 
bunal de Justiça de 15 dc dezem- 
bro de 1843, sobre recurso de re- 
vista interposto pelo rdo. 

(a) E m  portaria de 28 de agosto de 1844 foi cominunicado d 
residencia dn Reln$o do Porto, que su:t mitjestnde ii&o houve por 

gem usar da eua real clcrneneia em favor do réo. 

(b) Cartorio do escrivgo Sarmento. 



Enforcado no dia referido A margem, 
pela 1 hora da tarde, na villa de 
Rua (a). 

(a )  Em portaria de. .. abril de 1845 foi communicado 4 prtvi- 
deiicia da Kelwção do I'orto, que sua majestade ngo houvera por bem 
usar da sua r e d  cleinencia em favor do rbo. 

Tirihainos por vczes ouvido fallar do justiçainento de Manuel 
Pires, e incitada a curiosi<lade, resolvemos pedir ao nosso amigo 
de irifaiicia e coinpaiilieiro nas lides politicas da edade moça, o 
dr. JosB Maria Dias Vieire, fallecido crn 1883 na cidade do Porto, 
sendo errtâo integro Juiz de Direito da comarca de Lamego, esclare- 
cimeutos sobre a occorrencia. Conservamou a carta original de 9 
de setenibro de 1882, que um seu amigo, o Sr. Jos6 de 1,emos e Na- 
poles, a quem elle se dirigiu para os obter, lhe escrevera, na qual 
assevera que, por mais T / U P  se tem procurado, não apparece em ne- 
nhum dos eartmioa rle ilfoi~nenta a sei,tença, q u e  condernnou á morte 
o Pires. E de suppor (accrescerita) que o processo esteja na Ilelaçüo 
do Porto d'onde d possiuel n&o ter tarsado. 

No verso escreveu o nosso referido e saudoso antigo: i?. B. 
Tracto de n obter da Relação do Porto. O tempo porbm 1130 lhe deu 
a isso logar. 

Não podemos asseverar hoje se na occasião do nosso pedido 
tinhamos ou ~ â o  lido jtl os importantes artigos do Sr. abbttde de 
Miragaia, quu aliás stio de 1881. Póde ser que siin, e que todavia 
desejassemos ter copia da seuteiiça qiic poderia existir, ao incnoe 
em traslado, na comarca respectiva, em poder de algum curioso. 
PÓde por8ni ter sido posterior a leitura, poiqiicb do contrario por 
uma parte teriamos j4 s:abido que o processo se achava na RelaçHo 
do Porto, e pela outra o incommodo cnusndo ao amigo iiito tinlia 
total raziio de ser, viato que a escripta do ar. tibbade nos ministrava 
cabal instrucção sobre o assumpto. Pai vrr-se no que passamos 
s resumir. 

k esta a execuç20 final, em quc o nosso iiifatigavel e esclarecido 
collahorador se exoanrle ein inais a r n ~ l : ~ ~  circiiriistrinciss c incidentes. 
aproveitando todivia 8s iiotau coihiùas nos autos. DA d'iaso a8 
razòes. Tirihil 12 annos qiiando viii o inf+liz justiçado no meio 
de unia grande cscolta, ti:+ est,rad;~ do Porto á Regus, exactarnerite 
no local oudc hoje esta a cst,aç%o dc Moledo, e defronto da casa 
da sua habitagiio, no trajecto das cadeia8 da RelaçRo para Lamtrgo 
onde ia passar os trrs dias de oratorio. Esteve jii 11% villa tle Riia, 
e viu o sit,io ontle foi orgiiido o patibiiln, ii:i estr:idn real de La- 
mexo R T ~ ~ I I C O F O .  Conliecc~i fiii:iliiit:iite dt! perto o Juiz de Direito 
de pr;iiieir;i instaoci:~, pelo clu:~l o r60 foi jiilct~do, o dr. Joaquiin 
Macli:tclo k'errcira Urar~d<Zo, que talleceu em 1878, ~nndo juiz 
aposetitado da Itelação do Porto. 

Indica as feiçòes do rko, e diz que por ter o cabcllo e barba 



Anno de i845 

Set. 19 1:933 JosB Maria, o Cakas, natural e morador 
(E-) no logar  de Faiões, ju lgado  de 

louros lhe chamavam o KUUSO; diz que era carniceiro (o que em 
verdade B diverso de negociante de carnes verdes, profissào que 
antes lhe attribue, e segundo nos asseveram era a verdadeira, pois 
não matava nem cortava) e proprietario da aldeia de Vide, perten- 
ccnte 4 villa de Roa; filia os crimes de Pires nas desavenças que 
teve com Joaquim de Almeida, tambem carniceiro dc Itua, e com 
Luiz Gomes, socio d'este, todos valentes, e de m&os precedentes, mas 
covardes. Não se atrevendo a saldar contas frente a frente, tractaram 
de acercar-se de individuos da mesma laia, e de desfazer-se uns dor 
outros no primeiro ensejo, & traição. 

Passava o Pireb certa noite juncto de Adebarro, povoação cerca 
de 1 kilometro ao naacente de Rua; desfecham sobre elle um 
tiro que o alcança. Attribuiu-o elle o Leandro, filho de Luiz 
Gomes. 

Na madrugada do dia 19 de fevereiro de 1839, ouvem-se cinco 
tiros junctoda povoação de Carapito, a distancia de 2 leguas de Rua. 
Acordam os habitantes sobresaltados, correm ao sitio, e encontram 
o Leandro morto juncto da capelln de Sancta Cruz, varado pelo 
peito com uma bala. N%o veem ninguem e apenan ouvem para os 
lados de Caria ainda mais dois tiros. 

O crime é logo attribuido ao Pires e aos seus scelerados cumplicea. 
E com effeito na manhã d'esse ineemo dia, e em seguida ao en- 
contro do cadaver, um d'elles, que os autos designam por E'. (Fuão. 
Sempre o segred,~ da justivi a aproveitar aos malfeitores I), visto 
não se achar ainda preso, mostrara na propria povoação de Cara- 
pito ao que dthpois foi primeira testemunha no processo as duas 
orelhas da victima, o Leandro, que tinha no bolso, embrulhadas 
em um papel e ainda vertendo sangue, aecrescentando que agora 
mesmo acabavam de o matar a rogo do Pires, e que por causa do 
nevoeiro nilo mataram os patifes, que o acompanhavam. 

Pelas 10 horas da maiihii d'esse mesmo dia, estando o Pires com 
ontroq no Inrgo do Pelourinho da villa de Rua, chamou elle o que 
depois foi quarta teotemiinha, e perguntando.lhe se queria ver as  
orelhas do Leandro, tirou do bolso um papel e Ih'as mostrou, sa- 
bendo pouco depois a referida tcsteinunb,~, que o Lea~idro fora 
morto na madrugada do dicto dia. 

Ainda na mesma villa e nesse proprio dia, encontrando a mke 



Chaves, filho de João Baptista, o 
Calças e de Izabel Maria, viuvo, 
de 35 annos de edade, jornaleiro. 

do desgraçado Leandro, abeirou-se d'ella, e bateu-lhe com as ore- 
Ihaa na cara, dizendo-lhe serem do filho, que elle j4 tinha man- 
dado para o outro mundo, e accrescentando que o mesmo havia de 
fazer a ella. ao marido. e a todos estes patifes da  Rua. 

Pelas 9 horas da  noite do dia 9 de outubro batem 4 porta de 
Luiz Gomes, pae do Leandro, na villa de Rua, dizendo serem sol- 
dados que iam em marcha, e o regedor mandara aboletados para 
alli. A mulher de Luiz Goines abre a porta; cahem sobre ella Pires 
e o seu bando, e a esfaqueiam e ao marido, quc acode. Este morre 
durante a noite; a miilher fica agonizante. 

Cerca das 8 horas da noite do dia 1 de novembro ainda do mesmo 
arino, batem iiovmente 4 porta da infeliz viiiva, achando-se juneto 
d'ella sua sobrinha Coiistança de Jesus, que ia peusar-lhe as feridas. 
Transidas de susto, uso se atrevem a abril-a, mas prcsentindo que 
lhe arrombam o telhado, correm para a porta, que então abreni 
para fugir. Mas logo surprehciididas pelo malvado Pires e seus 
scelerados, cahem ambas morta*, a thia a facadas, a sobrinha As 
pancadas ! 

Pires sómente foi preeo no dia 5 de dezembro de 1840, a mais 
de anno depois dos tres iiltiinos assassinatos, e quasi dois a contar 
do primeiro, e com ellc dois facinorxs do seu bando, Luis Mi- 
nlioto e Nuno da Silva. 

Conduzido ;Z cadeia de Vizeu, foi d'esta removido para a de 
Lamego, e d':iqui para a da Relação do Porto, d'onde, ao cabo de 
4 annos, já no caminho da forca, havia de regressar a Lamego, 
onde teve o estadio do oratorio. 

Durou este trez dias (intenda.se o primeiro e ultimo incompletos), 
trre dias de tormento, e de angi~etia para toda a cidade, diz o Sr. 
abbade, porque durante aquelles trrz dias dobraram constantemente 
a finados oe sinos de diferetatee parochiae; e a irmandade da Miae- 
ricordza ia i7lcorpo~ada com a sua bandeira, e o seu esquife atd d 
prkão, quando levavam o jatttar ao padecente, como se conduzissem 
ztm cadaver para o cemiterto. 

Se assim tivesse succcdido, tornamos n6s a liberdade de obser- 
var, toda a gente diria entgo que o conforto da ultima hora fora 
convertido em ostentaçzo vaidosa e cruel para todos as que não 
fossem nem moucos nem cegos, e não usada em occa~iões semelhantes 
noutra qualquer terra. 

Foram partes accusadoras o ministerio publico e a filha e irm8 
das victimas do réo, Clara Itosa Goines ; 4 qual elle dirigiu uma in- 
solentissima carta, que como outras do proprio puuho d'elle, elit4 
juneta aos autos, e o Sr. abbade transcreve na sua integra, por ser 
peça curiosa do processo. 

M6mente a brevidade nos inhibe de a reproduzir aqui, satie- 



Morte premeditada o aleivoea de 
Comba Maria, sua niulher, em a 
noite de 2G de abril de 1841. 

fazendo-nos com dizer que nella n8o si> timença e injuria o m.rlvado 
Pi res  a Clara IZoea, juiz, eacriv2es c trsteiiiuiihas, mas hlssona 
de  ter  dinheiro e amigos que düo volta O reitro todo, c lhe hào d e  
valer. bliis o maie ac1inir:rvel d'ell:i i: o cynismo com que declara os 
assssinios que perpetrou. V. m.cefiliz clle, bem suhe, que e~r, já lá tenho 
9 e se forem outros 9 C o mesmo paro  mim. Mais ! in<tividíin a s  
qnatro pessoas da  famili:i, que elle niittori. Olhe que eu terlho muito 
dinheiro p a r a  gastar, e fazer-lhe o mesmo que fiz a sua Wr?y e a seu 
pai ,  e a sua pinza,  e u seu irmão e o's mais q r ~ e  xabe. hlas se sito 
verdadeiros os cirico honiicidios a mai Jr, nLo veirios que 11 processo 
alliida a elles. 

A nridieiicia do julgainento comec;ou no dia 26 de abril da 1842, 
e araboii iio dia 29, comercando.se o jur?y, juiz, e festc~~aunlias toiios 
os 4 dias no tribunal, que se abria cis 5 d a  manltti. 

Deram-se torlos os qitesifos por  p r o ~ a ~ l o s ;  e por unanimidade os 
pincipaee.  

O sr. abbade leva ;i rniniiciosi~lndc louvavel a té  drclarar os 
iiomea (alhm do do jiiiz que  presitlia ít niiclicricia, coriio jh vimos) 
dos nove jurados clrita cniidcmnararn o réo, dos dois advogados da  
defesa, do advog ido da accus:içiio, dos dois c~criviXrs do processo lia 
primeira i r i s tn~~cia  e dn escrivão jii;:c,fo (!;L I?elnyitn, qui! diz ser 
Antoriio Josk Cardoso Ycr.imarZcs, Ii:ivciiilo xrit~criorinente apontado 
o cnrtorio do cscrivilo Sar~rne7tlo. 

Ilepois de  narrar a pris3o do I'ires, (10 Rliiihoto, e do Silva, 
o b ~ e r v : ~  o Sr. abbade: linagi,ue-ee como us h(cbitn~iles rla villa de 
R u a  e dos povos circumvizinhoa passaram cerca rle dois annos, t:eudo 
aquellas feras em plena liberdade, provocando e ameapando a todos! 

Muiio bem ! 
As mesmas auctoridades, accrescciita, tcniiani e com razão! 
Agora. iiiio! Pois são as  auctoriclndes, rorii todos os irieios que x 

lei pòe & sua  dispobivio, que hão de tremer diante 110s a.ia~tssiiros, 
oii os assassinos que libo d e  t,remer perrinte ell;~s'? O que seria ds 
scgiiriinps social, ee tal se adrnit,isseS? 

A fol. 168 dos autos existe rim ofticio do adiniisiutrndor geral  do 
Vizeu, dirigido ao a~liniiiistr:idor do concelho de C:~ria, coin data 
de 2 de  eetembro dc l83!), iio qual lhe diz coust:ir-lhe que o respe- 
ctivo concelho era iiifestado por uina qicadrillin de oarlios, littlr<;es e 
malfeitores e lhe recontrneilda proceda co7itrn e l l ~ s  cont todo o rigor, 
fazt!ntlo logo c ~ p t u r a r  os que s e  acli:irii iiidici:itiou e coiiht:im da 
1ist:t qiie Ilio reiiiettt! ~ I I C I L I Y : ~ ,  e (1~16: t:inihem por cwpin e'st4 n fol. 169 
dos nutos. E: (>ssa 1iut:i li;& de repiitsr-so deficiente (ainda que 
se  eleve a 32 iiidiriduos, c.oiit:tilos os l;ebellos, da  'i'aboz:~, por dois 
sómerite, podeudo ser maio) ; por quaiito, aiiida que iiella se leia o 



Condemnado a pena ultima por 
Sentença do Juizo de Direito de Cha- 

nome d o  r60 Pires, todavia 18 se  niio encontram os dos dois Mi- 
nhoto e Silva, presos junctameute coin elle. 

Como se v6, o officio 6 posterior de inezes ao primeiro dos quatro 
assassinatos, mas anterior aos treu ultimos; pelo que, s e  a auctori- 
dade policial ( a  adminicrfrafica) tivesse curnprido o proprio dever, 
teria facilmeute ealvaguardado a vida das tres ultimas victimas. 

Vê-se ainda que a iaoricia d a  exisletlcia dos criminosos, devendo 
subir do coticelho para  o districto que providenciou ... no papel, 
desce do districto para  o concelho, que parece ter  feito ouvidos d e  
mercador, mae em nada diminue isso a responsabilidade do supe- 
rior, porque, uma vez sabedor dos factos, responde pelas proprias 
e pelas alheias obrigayões, e urna d'aquellas 6 sripcrinteiider 
nestas. 

Pelo que, s e  o scelerado Pires e cumplices tivessem distribuido 
a s  pauladas, com que tir:~ram a vida t i  C'onstança de Jesus,  pelos 
costados do administrador do coticellio de C:irin, e dos administra- 
dores dos concelhos vizinhos (se, couio p a r t w ,  toleravam nos seus 
territorios a Iiorda. dos inalvadoa) c do administrador geral de  
Vizcu, e deeceiido e subindo, pelos do iegedor e ministro do reino, 
este, que d e ~ i a  saber, e arluclle, que sabia com certeza o que se 
pritisnva i i w  s u : ~  fiegueziii, riiiiguem deixaria de  applairdir, jR por 
oridc todos pagarn nada B caro, e j l  porque a dóre, d i ~ i  ..: .. 
muitos, seria para cada um imnznlortifera, com qiianto correctir(i 

Se  no que dizeiiios pecctrmos, confessamos o nosso peccado ao 
reverendo sr. ~l~bar ie ,  esperaudo d a  sua muita caridade nos abéolva, 
e a ,  Deus peclirnou liiiinildemerite perdko. 

E grato dizer que o podei judicial parece haver-se desernpenhndo 
nobremcnte das suas fuiicq3es; prova-o a longo lista dos indiciiidos, 
enviada de  Vizeu a C h i a .  

V:trnos coii(.luir, pecliiiclo licciic;:~ para fazer nesta altura uma li- 
gcira modificaçiio & i iair : t t iv~ do s r  ai~bade. 

Parecendo-nos poiico r~rov:~vel, cltre o padt'cente tivesse o scii 
oratorio na  cidade de  L:ii~ivgo, qiic iiPo era  n coriiarca do delicto e 
do jrilgairieiito e 1i1Eiri d'isao 1ic:iva n diat:iiici:~ da cerca de  5 Itnguas 
d a  villir de Rua, oridt! t.II(, B)i (>::i'ci:tado, rogarnos ao uosc;o botn e 
pi,estiuioso amigo, o sr. i!lariuc,l de Almcida C':ibral, n:itiir:ll da  fre- 
grrezia dou Arcozellos, :L dist:riici:t tle 1 ltagua d a  dicta villa (no 
qiial tiiihainos ouvigo que o vira, sciiclo ainda muito cr':ançn, passar 
iin. cstr:id:~ de  Moirneiita para l i i i :~,  cauiinho d a  forca, jli vestido 
de  alva, c corda ao pescoyo), que rios esclnreccsee sobre os factoe. 

Do referido cavalheiro i~c~ce1)ernos a seguirite inforriiaçâo: 
O r60 passou o triduo do oratorio ria sacrist,ia d a  cgrejt~ do con- 

cento da8 Uenedictinaci, da  ordcni de  S. lIernardo, situado uo largo 
do Terreiro das  Freiras, na dicta vill;l dc  Moiineutx d a  Beira. 

D'ahi sahiu na  manhâ d e  execuqâo o lugubre prestito pela ea- 



ves, de 28 de junho de 1842, con- 
firmada por 

Accordlo da Relação do Porto (a) de 
15 de março de 1843 (6) e 

Accordão (negativo) do Supremo Tri- 
bunal de Justiça de 23 de abril 
de 1844. 

Enforcado no campo do Tablado, 
na villa de Chavee, no dia acima 
referido (c). 

trada, que liga as  referidas villas, a qual passa pelo centro doe 
dois povos que formam a freguezia dos Arcocellos, A r c o ~ l l o  do Cabo 
e Arcozello da  Torre, e atravessa por sobre os dois regatos que, 
com um terceiro que nasce um pouco abaixo, formam O rio Têdo. 

Assistiram-lhe nesse estadio. e acompanharam-o depois at6 o 
patibulo levantado na villa de Rua, a distancia de 1 legua, os tres 
seguintes ecclesiasticos: padre Libaiiio Sarmento de Vasconcelloe 
e Castro, actual e jii nesse tempo rcitor de Moimenta, hoje ainda 
felizmente vivo; padre Antonio, parocho da freguesia dos Cabaços; 
e padre Francisco Lopes de Andrade, reitor da freguezia dos Ar- 
cozellos, ambos jh fallecidos. 

Cahe por consegiiitite a parte da narrativri, fundada no falso 
piesiipposto Je ter sido Lamego o pc~uto de partida do desgraçado 
para o ultiino supplicio. 

(a) Cartorio do eserivko C'abral. 

(b) Este accordão declarou que o r80 havia de ser justiçado na 
cabeça da comarca de Chaves; d'onde 6 licito deduzir que a sen- 
tença de primeira iiistancia ou era omissa no ponto, ou rnarcave 
sitio diverso. 

(c).  Em portaria de.. . agosto de 1845, foi participado B preei- 
dencia da Relaçào do Porto, que sua majestade houvera por bem 
não usar da sua real clemencia em f n ~ o r  do rOo. 



Anno de 1855 

Ago~to  6 1:934 Cbristiano Augusto da Fonseca, major 
de tropa de 1." linha. 

Fuzilado pelos soldados do destaca- 
mento de infanteria n.O 14 do 
comrnando do official F.  . . na po- 
voaçgo de Villa-Verde, concelho 
de Ceia (a). 

( a )  Como é sabido, teve logar no verào de 1855 uma batida 
sin~ultanea em diversos concelhos dos tres districtos de Coimbra, 
Vizcu e Giiitrda, para cxpturar o bando de mnlvados, conhecidos 
pela denominação geral de Rrandrjes de Mido'es. 

Constou ella de paizanos, e de tropa de 1.8 linha de cavallaria 
e de infanteria de diversos corpos, divididos em destacamentos. 

Um d'estcs, aproveitada a opportunidade, cercou 8 casa onde 
lhe foi denunciada a paragem do criminoso Cliristiano, e appare- 
cendo elle, dissc-lbe o oficial, que podia romper o corda0 dos 901- 
dados,. pois que a diligencia o não comprehendia. 

Assim o fez elle, mas a poucos passos de distancia a descarga de 
alguns tiros prostrou-o morto em terra. 

O sr. Jo5o Antonio das Neves Ferreira, antigo administrador do 
concelho de Oliveira do IIospital, hoje major reformado, minis- 
tra-nos outra versão do occorrido. 

Christiano, cercado na cas:i de Villa-Verde, onde se acoutava, 
chegou a transpor de rxstos a linha do cerco, e quasi se podia 
dizer já salvo. O acaso fez que cahisse urna maça da arvore; o 
~oldado que estava proximo, olha para a sua rectaguarda, e des- 
cobre o antigo oflicial do seu regimento, o n . O  14, que se lhe d i  a 
couhecer e pede lhe nito faça mal. Assim lh'o pmmette O soldado, 
mas, desde que aquelle prosegue na fuga, o mesmo soldado dispnra 
a espingarda, e Christiauo catie fuzilado pelas costas. 

Como quer que seja, qualqiier dar duas vers6es serve a provar 
a verdade, o fuzilamento por ordem superior. 

E m  carta particular de certa auctoridade para outra em data 
de 24 de julho de 1855, 1ê.ee: 

aNão poderá a batida alcançar tnmòen~ o grande Christiano? Não 
d elle tanto ou ma& malvado que os outros? Nüo seria iaao um 
grande acto de moralidade? Não se livral-iam o governo e a8 8wis 
auctoridades de tremendas imputaço'es?~ 

TOM. IV 16 



Os coevoa n b  devem ter eaquecldo o que significavam ersae 
imputações tremendas. A geração, que vai surgindo, póde rabus- 
cal-as nos jornaes do tempo, e até nas sessões parlamentares. 

Noutra carta, tambem particular, de outra auctoridade para o 
mesmo destinatario, dia-se: 

deceb i  a estimada carta de v. 8.0 de 3 do corrente, e estou bem 
certo das fadigas e incommodos, que deve ter-lhe causado a mon- 
taria; comtudo o Barbo do Ervedal (assim era designada a victima) 
indemniza em certo modo algumas d'essae fadigas; estou conforme 
a opiliiâo de v. a.a, melhor era que e22e paaeasse pelaa formu1aa.r 

Um t r a p  biographico da victima, que devemos 4 informa* do 
mesmo ar. major Neves Ferreira. 

Na continuação da marcha sobre Torres-Vedras, a 23 de deeem- 
bro de 1846, soube o conde das Antas do desastre da vespera. 

Contramarchou immediatamente, e veio dar o primeiro descango 
aos seus soldados em Rio Maior. 

Na manhii seguinte itchava-se o conde a pB, rodeado de diversos 
officiaes, dinpondo as couaas para a continua+o da retirada sobre 
Coimbra, ancioso, como todos os demais, de noticias que eecla- 
recesscm o profundo golpe, descarregado sobre a causa nacional. 

Avista-se um cavalleiro, e 6 logo reconhecido o major Christiano. 
Approximando-se do conde, ergunta-lhe eete pelo modo como 08 
factos se deram em ~ o m s - & d m  Responde Christiapo : 

O que houve em Torres- Vedrae foi uma borracheira, e nada mais 
ho por &ao a accreecentar. E eu, que niio quero nada com bebadoe, 
vou-me recolhendo a casa. 

Dicto isto, sem se apear, e sem mesmo deter a muar que caval- 
gava, continuou seu caminho. 

Todos os ouvintes ficaram boqui-abertoe, como nós hoje, ao 
vermos que o rigido conde deixou inulta uma tão grave falta de 
disciplina, que at6 o foi de boa educação. 



LAVOS NO - TEMPO DO CABRALISMO 

Para se comprehender e apreciar com acerto o contheudo 
e alcance dos dois documentos, que vão om seguida, $ 
mister que os façamos preceder de alguns, ainda que 
breves, eeclarecimentos. 

Havia no districto administrativo de Còimbra, ao 
tempo do grande acontecimento politico, denominado a 
I2egeneração (abril e maio de 1831) dois grandes foeoe 
de criminalidade-latrocinio, assassinato, e crimes con- 
nexos. 

A politica protege-os, porque os auctores e cumplices 
silo instrumentos seus, que lhe pagam a protecção com 
triumphos eleitoraes, t3o taceis, quanto certos. Um verda- 
deiro contracto bilateral, tão affrontoso da moral, quanto 
offensivo da lei. 

Toda a gente prevê desde j4, que nos referimos a Midõea 
e a Lavos, cabeças dos dois respectivos concelhos (a). 

Não obstante neste, o soffrimento dos povos foi, se 6 
possivel, mais doloroso e agudo, por quanto a orla ma- 
ritima onde se exercia estava em menor contacto com a 
oabeça do districto, e com o paiz, e havia muito menos 
pe?soas preponderantes,. que, ainda assim, podessem por 
vezes, mitigar-lhes os rigores. 

(a) O leitor sabe, mas ainda assim n%o é Mra de proposito con- 
signar aqui, que a annrchia e o crirne não estavam circurnscriptos 
a esses dois coucelhos, mas se eutendiam pelo8 limitrophes, at6 de 
dietrictos diveraos, aqui do de Leiria, acolá dos de Viaeu e Gua* 



t 

E por isso que no officio confidencial do governo civil de 
Coimbra n." 1311, de 3 de dezembro de 1853, para o 
Ministerio do Reino, se escrevia : i!fidôes nZo tem sidopeor 
que Lavos; os assassinos, d verdade, egz~ulam-se; mas os 
povos d'ali faziam ás vezes ouvir as suas qzieixas, e a 
acção da auctoridade mostrava-se; aqui porem nem o ge- 
mido e lamentação eram permittidos ás uictimns! 

Havia, n lo  obstante, entre os dois antros unia distancia 
enorme quanto 5 origenl e causas determinantes. Midões 
tem raizes nas piepotencias locaes da propria villa, e 
das vizinlias, talvez já  desde os fins do seculo ultimo, 
e concorram a avigorar nellas a anarchia as paixões par- 
tidarias a contar desde 1820, e com certeza desde 1828. 
Lavos accorda, por assim o dizer, em dias recentes, 
assaltada por um bando de malfeitores, que um individuo 
dirige, porque quer ser regulo sem coiiipetencia no seu 
concelho; e consegue-o, j4 porque um ou mais individiios, 
que teem interesse8 materiaes em que elle seja regulo, 
lhe arranjam a protecpão da auctoridade, e j A  porque esta 
se presta a tudo, uma vez que o concolho se converta 
em massa inerte, em que ella possa imprimir a propria 
vontade perante o escarneo da urna1 

Viviant os povos de Lnvos em profrinda paz e segurança 
publica até o anno de 1841 (diz o Obseruador, n." 677, 
de 7 de janeiro de 1854) ; e nem admirem que assim fosse, 
porq~~e  este concelho k dos que nüo teem vadios; alli tudo 
trabalha, ou na lavoura, ou na pesca, ou na cultura do 
sal, ou na manufactura do ferro, ou ainda no commercio 
interno. 

Verdade .4 que os crimes de F.. . (Omittimoe no livro o 
nome, ali48 referido a cada passo nos jornaes e documen- 
tos coevos.) já ás vezes o tinham escandalizado; mas os 
crimes, prncticados pelo homem particular ou revestido de 
ittsigni$cante magistratura, nüo tcem as consepuencias desas- 
trosas das maldade8 dos individuos. aue teem ncr: sua ndio as - 1 
princ{pues dignidudes de qualquer terra. 

Nesse aimo yorém teve Lavos a infelicidade de ver en- 
tregue a S71a administração ao referido F..  . 
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A historia da desgragadamente celebre administragdo 



d'este homem é uma serie niio interrompidu de grandes cri- 
mes no concebho de Lavorr; por quanto, para cevar suas vin- 
ganças e odios, annexou-se uma quaclrilha de malvados, 
de que dispunha a seu bel-prazer. 

Mortes, roitbos e espuncamentos euccediam-se a cada 
passo. Déstes crimes, uns attribuiam-nos a elle; outros á 
sua injuencia. 

N a  verdade muitos e diversos factos depõem a favor 
d'esta asserção 

Ninguem ousou jámuis contrariar a vontade d'este 
homem, sem que pagasse bem caro, ás vezes com a vida, 
uma tal audaciu ( a ) .  

Os criminosos vicircm em familiaridadd com etle, e 
tinham sós as suas boas graças. 

E para tudo se resumir num só facto, hasta ponderar 
que os auctores e cumplices dos grande8 cvimes contmettidos 
no eeu concelho eram os seu8 escrivães da administra@, 
08 sew regedores, e os seua cabos de policia. 

............................................ 
É di$cil de crer, mas é verdade, que durante a admi- 

nistração &este homem nem um sd matador foi pronunciado, 
e menos punido no seu concelho! Scria que os auctores de 
todos os crimee fossem tdo ignorados, que podessem sempre 
illudir a a c ç h  da lei? 

A revolupão popiilar de 1846 trouxe um passageiro 
allivio eni estado t lo  violento; mas a demissão do cargo, 
qiie então foi dada ao regulo, recebendo da occasiilo o 
caracter politico, tão breve o governo da junta cessou 
em Coimbrrt, reassumiu elle desde logo as  antigas fun- 
cções. (b). 

(a) Não houve occtro recurso, pois, senão na submieado e sofri- 
mento. Camara, juiz urdi~aario, todas as auctwidadcs locaes eram 
emrauos a sem pés. Elle dispunha de tudo e todos a seu bel-praser. 
(Officio confidencial n a  1:311, de 8 de dezembro de 1853, citado 
no texto). 

(b) Parece que nesta occasião lhe foi atb commettido orgenisar 
um bat.slh30 cabralista em Litvos. Pelo inenos remetteram-lhe 
para alli os armamentos. O governador civil conseguiu a entrega 
do 60, doe quaee distribuiu 12 ao administrador do ~ovcelho da 



A rua nova entrada na administraçdo (continua o 
mesmo jornal) foi assignalada pela morte do presidett2e 
da Camara, Silvestre Sopas, que, se bem no8 lembra, foi 
no meamo dia, em que o verdugo a aasumiu. 

Seguiram-se depois outros crimes, entre os pune8 avulta 
a carnificina das Ladeiras do Paião, em agosto de 1849, 
em que foram mortos 4 individuos, sendo oe matadotes 
capitaneados pelo escrivão de fazenda ha pouco assaesinado 
(1853), então escrivão da adn~inistração, e pelo regedor 
Luzaro Ferreira, que egualmente morreu depois com o 
ferro com que matára; e os assassinados conduzidos ao 
eitio do crime, traiçoeiramente, por um irmito do referido 
escrivão, que por casualidade foi o 4 . O  que morreu nessa 
occasiao. 

Una dos matadoree, por nome Francisco da Clara.. . (a). 

Figueira, 20 ao de Soure, e deixou depositados no edificio dos 
Loyos 18. (Oficio do governo civil para o ministerio do reino, 
n." 1:443, de 16 de março de 1854.) 

(a) Tambem chamado Frattcisco Bento ou Mendes. Era a cara 
maia bedionda de assassino que temos visto. Ao contrario o celebre 
Anginho de Mid6es tinha um bello e bem confiqurado rosto, 
trahido todavia pelos olhos. Nunca nos ha de esquecer que durante 
o interrogatorio, que a este e a outro do mesmojaez, foi feito, numa 
das salas do governo civil de Coimbra, pelo assassinato que tinham 
perpetrado no concelho de Loriga, estando amplas as portas, 
e eendo por isso facil a fuga, se conseguissem transpor o portào 
da rua, o honrado e habil chefe de repartição, dr. Jacintho Edu- 
ardo de Brito Seixas, hoje tão alta e merecidamente collocado, nos 
tomou de parte e segredou, que aquelles dois sujeitos podiam 
ter armas occultns, servir-eèd'ellas contra n6s e evadirem-se atr i -  
vez da guarda descuidoea, collocada h entrada do edificio. 

86mente entiio demos pelo possivel risco, em que ambos nos 
achavamos. Fizeram-se vir do corpo da guarda dois soldadoe, 
que foram collocadoe juncto da  porta da sala com as baionetas 
em punho, em quanto o interrogatorio durou. 

O tal do mesmo jaez era o famoso assaesino Juliana, de M i d h ,  
condemnado 4 morte aniios antes, e tirado da forca por uma pri- 
meira ghça do poder moderador, e depois de todo restituido 4 
liberdade quasi ao concluir o decenuio de trabalhos publicos em 
virtude dc portaria da junta do governo supremo no Porto (1847). 

Daremos conta d'este singular caso no volume immediato d'eetae 
Memorim, ao fellar novamente de Commutqòee. 



w m m t t e u  então urna malda& tifo horrorosa, pue parece 
incriuel. 

Um dos que se pretendia assassinar, e que rw prsaumia 
ter f iado  morto, fo i  no dia  segirinte achado moribundo, 
juncto dos cadaveres dos outros, e neste estado wnduzido 
pelas ordens d a  administraçao, pelo regedor, Manuel 
Duarte. . . . para uma casa fora do povoado, para ser 
assassinado na noite seguinte. 

A nbulher do moribundo, e outras pessoas supplicaram 
instantemente ao administrador e regedw, porque o co- 
r a @ ~  l h a  adivinhava jd a sorte, que o esperava. 

F. . . . (o administrador) nito cedeu, masprometteu-lhe8 
@r da guarda cabos de policia. 

Um dos guardus postos foi o dicto Francisco da  Clara, 
cabo de policia, e creado de 3'. . . . (o administrador) e 
um dos matadores na noite passada. Quereis saber como 
o auardou? 

U 

Nifo tendo podido envenenal-o com sublimado no8 caldoe, 
p lhe deram, á noite, em quanto traiçoeiramente lhe 
perguntava: est4s melhor, Carvalho? muita pena tenho de 
ti !-lança mão de uma piotola, e descarrega-lh'a no peito, 
awezar dos clamores da mulher e cunhada do enfermo! 
Êscuuado d dizer quem ordenava tudo isto. 

a, 

Para intelligencia d'estas atrocidades dir-se-ha o se- 
guinte: 

Os tres, que se pretendia assassinar, eram Antonio 
Carvalho, Francisco Nunes e Manuel de Oliveira, estes dois 
ultimoe ladr5es e assassinos de fama, e todos tres at6 ahi 
instrumentos doceis do chefe, ao qual se tornam temiveia, 
pelas suas rezaç8es w m  um poderoso de outro concelho. 
Francieco Kamalho condiil-os ao logar do crime, Ladeiras 
do Paido, sob pretexto de irem perpetrar um roubo em 
certa casa. Quando os tres illudidos cabem por terra pelo 
effeito das descargas dadas pelo outro bando, Francisco 
Ramalho,' vendo que um d'elles estrebuxa, d8-lhe na 
cabeça com a coronha da clavina, que se lhe dispara; e a 
bala atraveeea-lhe o peito, cahindo então ao lado doe que - - 

guiira ii embuscada. 
É: claro que do cabralismo, directamente interessado 

na conrervaçb de estado tão violento, nada havia a 



esperar na  sua longa dttminaçto; mas quem preveria que, 
triumphante a Regeneração, os povos de  Idavos náo com- 
partilhariam dos beneficios d'ella, qiie não foi (nem devia 
ser) mesquinha em expiilsar das fiincções magistrados 
administractivos repellidos pela opinilo publica, graçaa 
aos seus reiterados excessos ? 

E n?Lo obstante siiccedem em Coinibra, um a outro, dois 
chafes superiores da  Regeneraçno que poupam aquelle 
seu siibordinado. K~i t r e  o segundo e o secretario geral 
houve até um desagradavel incidente (5 de  setembro de  
1851), porqiie este teve a aiidacin de  dizer 4quelle que 
riinguem tinha auctoridede moral para demittir qrialquer 
funccionario administrativo, ein quanto conservasse em 
fiincqõea o administrador do concelho de Lnvos, porqiie 
antes da considerac;iio politica eetava a causa da  inorali- 
dade. D'ease incidente resiiltou que o mesmo secretario 
geral chegou a pedir a demissko, sendo obrigado a retiral-a, 
a pedido de  amigos pessoaed e puliticos, de  quem o meemo 
governador civil se serviu para o effeito. 

E náo obstante era o mesri,o chefe superior Iium cava- 
lheiro muito de bem; e se tinlia compromettido a demittir 
o alludido adniinistrndor, qiiantlo aindfi em LisLoa. Mas 
desde que poz o p6 no edificio dos Loyos, foi t i o  forte- 
rilente obsidiado pelos patronos interessndos do homem, 
que acabori por ceder, iiâo obstante R S  vehernentcs criticas 
que  d e  dia a dia despontav:im na imprensa. 

Ficando vago o logar de  governador civil nos princi- 
pios de  1e52, começou a gerir o respectivo cargo o refe- 
rido secretario geral. 

Com este, bcm sabia o regulo d e  Lavos, e os seus 
prdtectores que brinca fariarn vaza; teimoso e intractauel, 
como j i  entAo o alcunhtivtim, e exq~liaito como hoje o 
chaiiiam alguns poucos, que descoiiheceni ou fingem des- 
conhecer o que 15 ser systemutico e cohere~rfe. 

Contavam pois que, se uin dia chegasse a eer provido 
no cargo (como o foi, sem que o pedisae, c? riem tnesiuo 
o desejasse, pois so destinava a outra carreira do serviço 
publico), o administrador do concelho de  Lavos seria Zn- 
contineitti deinittido. 

Procurou-se aparar o golpe com dois enpedieutes. 



Foi o primeiro fabricar uma assignatura no concelhd 
d e  Lavos, pedindo a conservriçffo do administrador no 
cargo. Levada ao ministerio do reino, baixou ao governo 
civil em oficio d e  24 de  julho de  1852, qiie o mandava 
informar & cerca d'ella. 

Falhou o calculo; e a esperteza sómente serviu para 
prestar occasi:o ao sc,crc.tario geral dt, lhe cnntrapôr 
uma iriforinaçno desfavoravel ( a ) .  A justic;a pediria entiio 
qiie o rna.ndassem exl)ulsnr. N;i balança pezaraui todavia 
niais oa patronos; n2o foi expiilso. 

Foi este o segundo expediente. Approxirnavam-se a s  
eleiç(ius geraes, que haviam de ter lngar no dia 12 de  
dezembro de  1852. O secretario geral ngo dava signrrl de  
intelligcncia com o administrador do concelho de  Lavos, 
c i ~ j a  cuoperaçgo repellia. 

E r a  boa orcasiâo para que este fizesse interpellar 
pelos seus patronos aquelle, para que lhe garantisse a 
cuneervaç50 no logar. Se annlie, e ~ t a v a  salva a causa; 
se recusa, pede o administrador a derniesiio, perfila com 
os dissidentes historicos ; decide da  eleiçao d'estes e do 
perdimerito da  lista governari~ental. O secretario geral 
pediria ser exonerado. O xdrniriiotrador do concelho d e  
Lavos voltaria logo a occiipnr o antigo posto (b). 

( a )  Consta do officio n.O 950, de 27 de junho de 1852. Pretendeu 
o mesmo secretario geral fundar a propria sobre ns informaç0es dos 
administradores de coiicellio do diatricto, e para isso se dirigiu pri- 
meirameiite aoa doia da Figueira e iC1aiorea. Vendo porEm qur este8 
frnqiieavxm, desistiu de  consiiltar neiihum outro, e rosolveu infor- 
mar sob sua responeabilidade, como elle proprio 14 o declara. 

( b )  Referindo-se a estes expedientes, dizia o officio n . O  1:311: 
a Importuno a V.  E%.. com estas particularidadeu, porque peço a 

V. h'x: me faça agora~jtretiçrc por um acto talvez de mais arrojo 
da  mirrha vida,.?ela reaponsubilirlade que contrahia com V. Ex.., 
perricndo a8 elezçoee da Yigitrira, como eetive a ponto de ver. 

*Forte na min%a coneciencia, nfio olhei &a uollicitaçõee una~iimu, 
de orni,qoa particulares e polilicoe e &e convetilienciaa do momento. 
i Preferi perder a rleiçfio com honra a comprometter-me com eeme 

lhante homem e dei-lhe a exoneraçno, que me pediu. O reeultado 
foi  couurirter a votaçào totalmente faeoravcl de.um concrlho numa 
opposição desabrida; ed d6i livemm une aO votos coihtra 380, ar- 



Neste arrazoado havia dois presuppostoe, um certo, outro 
muita probavel. 

Que o secretario geral perdendo a eleiçiio se demittiria 
d'esde logo, não admittia duvida, porque além do mais, 
tomava sobre si a responsabilidade d'esse perdimento, 
pela acceitação d a  demissão do prepotente adrninietrador. 

Que a eleiçlo geral seria perdida, parecia muito verosi- 
mil, porque se  no anno anterior o governador civil tinha 
levado a negra na eleiçgo do circulo da  Figueira, tendo 
a flux o concelho d e  Lavos, qual seria a sorte do secre- 
tario geral em 1852, arrqjado esse concelho para o lado 
dos patriotas do Liberal do Mondego? 

FalhouJ. graças a Deus, tambem este calculo. Deveu-o 
o secretario geral muito particularmente aos esforços do 
muito digno adininistrador do coucelho de  Soure, actual 
visconde de  S. ThomB, -que obteve dos seus concidadlos 
uma hon~ada (sem ironía), linda e estrondosa votação 
para a lista ministerial, d e  cuja victoria decidio. 

Parecia ganha definitivamente ein Lavos a causa da  
ordem, porque nem a auctoridade districtal nem a con- 
celhia estavam jh  do lado dos turbulentos. Mas uma 
chaga chronica não se cura em poucos dias. Vai ver-se. 

Manuel de  Almeida Ramalho e Fonseca fôra outrora 

ranjados pelo terror, pela violencia, e tambem pelo embzcste e peh  
mentira. 

a Certo 6 pordm que o meu principio de niio intervenção com 
tropa nas crleiçòea concorreu para aquelle reeultado. Se eu tivera 
melhor advertido, que a forga publica iu alli deea$rontar a uma, 
08 aasaasinos não tiveram promovido a desordem, a.fugentado o 
admintktrador que eu nomeei, e o ~eatltado da eleiçdo não nos 
seria tão deefavoravei. 

.Mau quiB Deur que ou assaseinos não Iqqrassem o seu intento, 
porque não perdi a eleição do circulo, e tinha feito um acto de 
grande juatiça P moralidade pub1ica.v 

Dois cavalheiros, que apoiavam a auctoridade, vieram ao governo 
civil nrr vcepera da eleiçiio sollicitar tropa, allegando recearem 
pelas eum vidas. Nâo se lhe8 preetou, iuppondo-de exaggeradoe os 
receios, que depois se viu o não eram. Um d'elles falleeeu decorridos 
poucos dias, e attribuiu-ee a morte 4 forte impreseh moral que 
soth.eu. quando, no ncto da eleiçlo, viu a sua vida e a de outros 
cidadãos, do lado da auctoridade, em rieco perante os punhaee doa 
weaeeinoe. Houve ainda alguns ferimentoe. 



eecrivlo da administraçlo do concelho, e aldm d'ism 
inetrumento docil nae malfeitorias do administrador. 

Por fim detiavieram-se, (a) este fez demittir aquelle do 
cargo juncto de si (b) e tornaram-se inimigos tão incarni- 
çados, que apparecendo um assassinado todos apontariam 
o outro como o aesassino (c) .  

Um dia sobe ao andar superior no edificio dos Loyos 
O então Delegado do Thesouro, Segismundo Joaquim 
Gomes da Costa, cubralista pela costella do Ministro da 
Fazenda, depois duque de Avila e Bolama, que em 1848 
o tinha provido no cargo, inimigo ou ao menoe muito 
desaffeisoado aos protectores do administrador de Lavoe, 
e muito dedicado a Ramalho, j4 então seu subordinado, 
e lhe pede para que oiya este em confidencia particular. 

Cremos que na longa lista das atrocidades de Lavos 
nada occultara, porque confessou OS proprios crimes, em 
que elle tomou parte pelae ordene do eeu antigo chefe, 
accentuando que teria sido toda a sua vida homem de bem, 
se não tivesse sido por este arrojado em verdes annos ti 

vida do bandido, do que em verdade ao cabo da confe- 
rencia q u ~ s i  deixou persuadido o seu interlocutor. Concluiu 
por dizer que o seu intuito na entrevista sollicitada era 
collocar o secretario geral, que O escutava, ao corrente 
das cousas e causas d'ellas em Lavoe, que, accrescentava, 

(a) Disse-se que o motivo da deanvença fôra a recusa de 
Ramalho em assassinar oa dois cidadãos Antonio Germano de 
Barros e Antonio Maria Pinto I'cdrosa. (Citado officio, n.@ 1:311). 

Não sabemos se tal facto teria total fundamento. 
S.ja por6m como for, a desavença era iiievitavel; porque Rama- 

lho, homem intelligente e hnbil, regenerado, segundo cremoe, no- 
bilitado com o novo cargo de escrivão de fazenda, e bemquisto 
do seu outro chefe, o delegado do thesonro, nHo era asado para 
continuar a curvar-se agora Bs iriiquidadea do mandão do coiicclho. 

(b) EstS visto que o primeiro dover da auctoridade reqeneradora 
era demittir o proprio administrador do concelho. Obrou niio 
obst9,nte inversamente. 

(c) Niio nos persuadimos todavia de que Ramalho tramasse contra 
o seu antigo chefe, por duae razòes: 1: porque procurava d4i. 
l&r-se; e 2.. porque arriscava o oeu futuro, 



eram ainda geralmente desconhecidas. Podia não obstante 
crer-se que tambcrn havia a inten~Ao de se premunir contra 
futuros e novos tramas, ou intrigas do regulo de  Lavos. 

Decorrem os tempoe; Rarnalho adoece, cahe de  cbma, 
onde jaz perigosamente enfermo pelo espaço de dois mezee 
at6 o dia 24 de  novembro de  1853. 

Palas 7 horas da  noitc d'este dia um aiidaz siccario 
levanta o trinque da  porta da  riia da siia casa no Paiilio. 
Prolonga-se em frente d'ella um corredor, para o qual se 
abreiir as portas interiores dos cornpartiineiitos ou quartos 
ern que o prediu 6 dividido. A yrirneira porta ao lado 
direito abre para o quarto onde jaz Rainalho estendido no 
leito, parallclo 6 parede do corredor, a cabeceira a tocar 
coni a parede da  frente ou da  rlia, a trazeira com a 
porta da entrada do mesmo qiiarto. Juncto da  parede 
parallcla 6 do corredor, e porisso tambem ao leito, 
eentam-se para distrahir o doente sua propria mae, Lino 
Alberto de Sancta Clar:r, pharmaceiltico, uma Sr.., irmã 
d'este, o conego Albuquerquc, da  familia d e  Oleiros, e 
ainda uma quinta pessoa, cujo nome agora nos não oc- 
corre. 

Ao ruido do trinque, diz um dos circumstantes: B Fuão, 
um terceiro, que os dois esperavain para o jogo do vol- 
tarete. 

Em logar d'elle assoma o assassirio na porta do quarto, 
(lá r i m  passo frente para salvar a. meia-porta, que abre 
sobre o leito, pOe o bacamarte á cara, e desfecha sobre o 
dcsgraqado, estendido no leito da  dor! 

Este exclama apenas : A i  aquelle ladrào que nre matou, 
com referencia ao antigo administrador (a), segundo ainda 

( a )  Que o ex-ndministrador era o auctor do aesassinato, ninguem 
diividou: inne ao passo que une o faziam executor ou auctor materiul, 
outros só o tinham por mandante. 

Os primeiros fundavam-se na declaraçiio do aesaesinado, feita 
nos 5 minutos que e6mente sobreviveu; e no silencio que crê~m 
bem significativo dae 5 testemunhas preeenciaes do delicto, por 
quanto, interrogadas sobre o matador, dizem que o niio conheceram, 
apeaar de qtie nQo estava maecarado, mas reperyuritadae ee conhe- 
cem F. (o ex-administrador) e ee, tendo tiato o matador, aflmnam 



balbuciou a sua irmã, que prestes acode, e exhala o ultimo 
suspiro ao cabo de 5 miniitos. 

Os presentes ficam traneidos d e  terror; e apenas  alguns 
inetantea depois um d'ellea, q u e  se atreve a i r  fectiar a s  
portas da rua,  divisa a i n d a  algulis vultos e m  frente  d'ella, 
acobertados iiiais o u  merios com a s  medas  de palha, 
q u e  ficavam fronteiras, n a  h z e n d a  alem d a  estrada. 

A consternaçâo e o pavor foram instantaneos e geraes 
e m  todo o concelho e nos vizinhos. 

O administrador, e regedores abandonaram ue cargos ;  
tendo de proceder-se As e l e i ~ õ e s  municipaea e de ju i5  
ordinario no domingo seguinte, ninguem concorreu (a). 

que não era elle, redarguem: nds conhecemos muito bem eeee homem, 
mas nem afirmamos nem ~tegamon que elle seja n mntador. 

Est8 visto, porém, que o moribundo póde ter querido referir-se 
ao manùaiite uas eupress0es que soltou, e que as tcstcmunhas pre- 
seneeaes se hajam encerrado iiessa singular declsroçào, para n8o 
diminuir em nada s responsabilidade do que criam em todo o caeo 
ser a causa do crime. 
Os segu~ldos furidavam-se em que dias antes elle se tiilha nuscii- 

todo para I'omblil. Mas H dietancia não era tnrita, que u&o podesse 
vir e voltar em a mcasrna noite 

No meio d'eeta contrariedade do motivos o governador civil 
opiiiou sempre que elle ~ iào  fora o executor, como assim o exprimiu 
na sua informxi;ào ao governo. Seria com effeito comprometter.se 
demasiada e tolanie~ite, teiido tantos a quem commettesse a crirri- 
nosa tarefa. 

Lhpois correu que o atrevido aiccsrio fôra um desertor de lanceiros, 
o rneemo que, mandado por outros, se disse assassinara poste- 
riormente o proprio regulo. Nãe ser8 facil hoje apurar a verdade. 

( a )  Eie como se expressa o referido officio confidencial n.O 1:311. 
Tive occasiâo de presencear que o terror no concelho era maior 

do  que eu mesmo podia conjrcturar. 
O adnaitiixtrador do concelho, homem rlr bem. mas incapaz para 

a 'rise, tinha-ee encerrado em casa, e deferido a jurisdicçüo ao 
presidente da camara, para se subtrahir á responeubilidade legal 
do auto de investigaçüo, e com receio de ser assassiriado. 

O presidente da camara, homem rnatico, e não menos receoeo pela 
sua vida, nrm u m  passo tirtha dado em ordem a confortar 08 eeur 
concidadãos. 

Os regedorea das freguezias do Paiüo e Lavos, rcnicas do conce. 
lho, t i~ iham rgualmertle abandonado o exercicio de seus curgoe. 

O j u ; ~  ordinario nem eep~ter tiprha cirratlo do exame e corpo de 



!%mente no d ia  26 (a) ao pôr do sol teve o an t igo  secre- 
tario geral,  já governador civil, conhecimento do atrevidis- 
simo aesaseinato, e desde logo resolve a s  seguintes pro- 
videncias: m a n d a  a o  administradordo concelho d a  F igue i ra  
que ee apresente  n o  d e  Lavos, faz marchar  u m a  escolta 
de 20 praças (h) ,  commandadas pelo. sr. alferes Fonseca 

ddicto; rómente pro forma o juie eleito do Pai80 tinha muito im- 
per eifamente eatiufeito a eute preceito da lei. 68 potm em geral gemiam sob a t.rriue1 impreee~o caueaaa pelo 
aremeinato, e sob ou bem fundados receio8 de que a eese se eegui- 
riam outro8 ainda. 

A proua do que digo eetá mesmo neetee factos. No domingo 27 do 
mamo mee, em que deviam ter logar a8 eleiçõee do concelho, nem 
auctoridada nem um rnico votante concorreu a simuhante acto!! 
E o udministrador do concelho da  Figueira, a quem tinha dado 
ordem de aUi preceder-me, não achou tima rnica pesaou que o 
coadjuoasee ! ! 

A minha chegada porCm e a da força militar reatabeleeeu a con- 
j í a n p  eegurança publica, e mais ainda as prouidenciae a que 
julguei acertado recorrer. 

(a) Foi a participação enviada ao governador civil por um expreeeo 
do administrador do concelho, Barros. Mas narrando a occor- 
rencia criminosa, concluia este por pedir desde logo no mesmo 
officio a demissão do cbrgo I 

O delegado do Thesouro, Segismundo J. G. da Costa, havia tido 
participação particular provavelmente de alguem da familia do seu 
infeliz subordinado, em a noute de 25, porkm occultou a noticia 
ao governador civil, com quanto no dia V 6  d'ella dksse conta ao 
ministro da Fazenda; o que o mesmo governador civil sómente 
poude satisfaier para com o ministro do Reino 24 horas depois, 
a 27, domingo pelo officio n.O 1:300. 

(b) NHo foi possivel dispor de maie avultado numero de solda- 
dos para diligencia tão importante. 

Ao expirar do cabralimo em abril de 1851 os destacrmentoa de 
Coimbra constavam de cerca de 200 infantes e de 20 a 30 cavallos, 
força mais do que exhorbitante para a policia, mas indiepensavel 
para conter a cidade e a academia na obediencia ao governo 
oppreseor. 

A regencraçdo começou a diminuir de dia a dia a força publica, 
por f6rma que nos principio8 de 1854 o destacamento de cavalleria 
j4 ha muito tinha sido de todo eupprimido,.e o de infanteria não 
excederia talvez a 80 pragas I 

Beeultava d'aqui que, quando tinham de expedir-se diligeneiar 



AragIo, para Maiorca no dia 28; e, sahindo elle proprio 
de Coimbra pelas 5 horas da manhã do dia immediato (a)  
vai ahi reunir-se-lhe junctamente com o secretario geral, 
dr. Augusto Cesar Cau da Costa, e com o amanuense do 
governo civil, dr. Francisco Adamas Aza Abranches do 
Amara1 Guerra. 

Seguem d'ahi todos pelo Penedo de Lares, onde atra- 
vessam o Mondego, em direitura ao Paião. 

A pequena distancia d'esse logar encontraram casual- 
mente o entlo juiz ordinario do julgado de Lavos, dr. Joa- 
quim Duarte da Cunha, homem honradiasimo e caracter 
lhano, que snnos antes tinha sido j4 administrador do con- 
celho de Montemíír-o-Velho. 

ou por ordem do governo civil ou meemo directamente do governo 
Dara auaesouer concelhos do districto. o destacamento ficava tão 
Idefecaâo, q;e por vezes teve de se fazer a guarda da cadeia com 
os cabos de policia ! 

O governo civil representava, o governo ou não respondia, ou 
allegava que, havendo pouca tropa na provincia, não era possivel 
deferir, e cuidasse o mesmo governo civil de activar o recrutamento 
para reforgar os corpos provincianos! E todavia, quantos recruta8 
se apuravam eram enviados ao Porto, de 1A embarcados para 
Liaboa nilo sabemos se joeirados já, e de Lisboa, com certeza joei- 
rada a elite, era o refugo remettido para o Alemtejo! 

Consignamos o facto, porque, se em fevereiro de 1854 houvesse 
em Coimbra um destacamento suficiente, e mórmente uma duzia 
de cavallos, a deeordem do carnaval deixaria talvez de ter logar. 

Teria sido saudavel que se tivesse podido impor pelo numero e 
qualidade, sem ser necessario fazer uso das armas, o que ainda 
assim se evitou não obstante a ausencia das duas condiçtea. E 
graças eejam sempre dadas a Deus! 

Mas em 7 de março veio logo de Leiria o regimento de caçadores 
n.O 8, e um esquadrilo de cavallaria n . O  4, e desde eesa epocha até  
1884 nunca deixou de abundar a tropa em Coimbra. (De então por 
deante existe aqui, como se sabe, o regimento n.O 23, cresdo de 
novo, com praça nesta cidade.) 

E 6. tão verdade o que dicemos, que atC nos primeiros annos 
posteriores,a 1854 a tropa poude 4s vezes ser empregada cm 
oetentaçüea de força para deecoagir a reitoria da supposta presdo 
dos jovens ac~demicos, ali4s hem desneeessarias ! 

(a) Te11 do logar as  eleiçües concelhias no dia 27, e devendo no dia 
28 dispor o serviço da secretaria, visto que o secretario geral 
tambem marchava, 6 claro que n&o podia ir mais cedo. 



Dizendo-lhe o governador civil, que contava com o seu 
auxilio para a instauração do processo criminal, obser- 
vou-lhe elle que desc:,java fallar-lhe a s6s. Separados dos 
companheiros, disse-llie elle então que a anarchia d e  
Lavos era  sem remedio; que não desejando ser victima 
do bacamarte dos assassinos, o que era facil ao vadear 
por sitios ermos, como aqiielle em que ao  acaso se acha- 
vaia, não contasse com a sua coopera~ão; e que tivesse 
conta em ei proprio, porque, mesmo no meio dos sol- 
dados, podia ser victima de  um tiro disparado detraz de  
uma das muitas mottas e ~ a l l a s  de  enxugo, com que o 
terreno alternadamente era sulcado, e que  prestavam facil 
evasão ao assassino. 

Despediram-se amigavelmente, sem que as palavras 
aterradoras do aterrado juiz ordinario alrissein brecha 
no animo do goverilador civil, porque t ~ i n t a  e dois annos, 
rno'vnzente celibnt<~rios, 72ã0 são, por viu da regva, cobardes. 

Unido novamente aos coinpanheiros, rctoruaram o ca- 
minlio, e chegaram ao Paião pelas 4 horas da  tarde. 

E i s  a situação que se lhes depara. A povoação, que 
ali& tinha 101 fogos, estava litteralmente deserta; homens, 
mulheres, velhos e crianpas, tudo havia fugido! 

Dentrodepouco, poréiil, apparece o conego Albuquerque, 
quc at8 esse momento se achava encarcerado em sua pro- 
pria casa, e iiifornia de que a populapko havia desamparado 
os scus lares ao avistarem a tropa, acostumados, como esta- 
vam todos, a que a auctoridadc central desposassc a causa 
dos assassinos; mas assegura que, se vadearem as  cer- 
canias do PaiZo, encontrariam mulheres, velhos e crianças, 
que de certo não podiam fugir para muito longe. 

A seguir sobrevem o administrador do concelho da  Fi- 
gueira (que faz caminlio pela residencia do administrador 
do concelho de  Lavoe, sem que consiga resolvel-o a que o 
acompanhe), um ou os dois regedores, Francisco de  Al- 
meida Ramallio, thio do assassinado escrivi[o de  fazenda, 
e oritros, cujos nomes agora nos não occorrem. 

Occupa-se entzo uma casa com andar (que se achava 
deshabitada, e pertencia, salvo erro, ao  medico Silva 
Ferrão, irmão do ex-ministro do mesmo nome), cixjas 
chaves prestou obeequiosamente o depositario d'ellas. NOS 



baixos aloja-ee o destacamento, e no sobrado inetalla-ee 
uma secretaria volante. 

Manda-se immediatamente explorar o terreno adjacente 
á povoação, e encontram-se logo algumas mulheres e 
crianças, que, aurprehendidas num relance, não poderam 
fugir aos apprehensores, mas choravam e clamavam em 
altos gritos, que lhes n l o  fizessem mal. Reconduzidae 6 po- 
voaçiio, e levadas ao  pequeno puartel-secretaria, dentro de  
pouco estavam restabelecidas do panico, ao escutarem ae 
palavras benevolas, e verem as maneiras doceis, como ahi 
foram acolhidas. 0 mesmo succedia com as demais captu- 
radas, que successivamente iam chegando, já depois de  
anoitecer. 

Em quanto iseo se fazia, a s  auctoridades presentes 
tractaram de inquirir, Acerca do assassinato e seus auctores, 
a s  pessoas já referidas (a), e todas aquellas, que se cria 
~odessem dizer a verdade. 

Apurada uma soffrivel lista, resolveu-se fazer proceder 
a sua immediata captura, cercando-se-lhea as casas, mas 
não se obrigando todavia os indigitados criminosos a 
abrirem as portas e a ent regarem-~e prisão durante s 
noite, salvo se a ~ P S O  voluntariamente se prestassem. 

Mas o conc~lho de  Lavos 6 composto de duas frcguezias, 
a de  Lavos com 38 povoações diversas, e 1:362 fogos, e 
a do Paião com 37 povoações, e 1:057 fogos, segundo o 
dlappa do districto administractico de Coinzbra (Coimbra 
1854). Os bandidos achavam-se d i s~e r sos  Dor muitas d'es- 

r -  1 

sas povoaç8es mais ou ment e distantes. E r a  necessario con- 
duzir os soldados ath IA; que, sobre serem poucos (b), igoora- 

(a) Se a memoria nos não falha, eiitrava em o numero d'eatae o 
cidlrdb Jogo Gaspar de Oliveira, eacrivb da oamara municipal. 

(b) Corroborando o que dissemos a pag. 252, nota (b), apre- 
sentaremos aqui dndoe posititos. 

No officio do governa0 civil, n." 1:30!2, de 27 de novembro 
de 1858, diz-se que, recolhidoe os dois eub-destacamentoe, que 
vagaram pelos concelhos de Argani1 e do Ervedal, o deetacamento 
*? Coimbra n8o chega a 100 pragas; e no officio n . O  1:376, de 24 
de janeiro de 1854, dia-se que elle conete apenas de cem6 do 90 
praças. 

roer. R i? 



vem os paradeiros e nEo appareciam homens, que  os 
guiassem, e reforçassem. 

Tomou-se o expediente de  formar escoltas d e  poucos 
soldados, fazcndo.os acompanhar por outras tantas ou 
mais mulheren das detidas em custodia. Desde que a este8 
se  intimou a ordem, recomeçaram as lamentaçaen, com o 
que j B  ae contava, apezar de  se lhes assegurar todo o 
reepeito para com O sexo; e logo uma, outra e outra ee 
obrigaram a dar  homem por si; o que egualmente se 
tinha previsto. Concedeu-se-lhes pois que fossem chamar 
seus maridos, e outro8 varões da  familia. Dentro d e  uma 
hora estava a casa cheia de homens; e ellas restituidas 
Q liberdade do domicilio. 

Expediram-se entEo as  referidas escoltas, em algiimas das 
quaes a necessidade obrigou a entrarem d m e n t e  3 e 4 
soldados, com maior numero de  paisanos. Recolhida uma 
com ou sem resultado (porque, ou os criminosos, preve- 
nidos, n.30 estavam em casa, ou lograram evadir-se na  oc- 
casiNo), organizava-se logo outra com destino diverso. 

E assim ae passou uma noiteinteira, ngo totalmente 
infructifera, porque alguns foram captiirados, incluindo 
um que de  14 mesmo se mandou ao administrador do con- 
celho de Montemdr, que fizesse capturar nesta viila, para 
cujo mercado se soube tinha ido (a). 

(a) Oe c:ipturados foram seis : 

Manuel da Costa Duarte, do Paião, antigo regedor da freguesia do 
mesmo nome, no tempo do ex-administrador; 

Francisco da Costa Dtiarte, tarnbern do Paião e eecrivgo da 
adniioistr~ção do concelho, no tempo do mesmo; 

Manuel de C:trvalho, dos ('arvalhncs, negociante de ferro. Estes 
tres eram jiilgados curnplices, por terem servido de espias aos 
matadores, e o iiltimo por ter dado de cear a estes apoa a per- 
petraçlo do crime; 

hlanuel Amaro, de Lavos; 
Domingos Nunes, do Uizorreiro; 
Francisco Bento, ou Mendes, ou da Clara, rtseassino de diversrs 

pessoae, e ladrão famoso. Estes tres, a1Bm de suspeitos de 
entrarem no aseassinato do esciivào de fazenda, silo tidos como 
perpetr~doreri, ao menos oa dois primeiros, da morte de L a w o  



Havia tanta necessidade de  quem capitaneasse as escol- 
tas, que o dr.  Francisco Adamas Aza Abranches do 
Amara1 Guerra, se  prestou nobremente adirigir  umad'ellas 
sómente com dois soldados, um regedor e alguns cabos 
d e  policia, ou paizanos;. por signal que ao approxima- 
rem-se da  morada do criminoso, com receio d e  algum 
desforço, todos o deixaram menos os dois soldados, como 
é de crer, e tambem dois paizanos, com os quaes logrou 
effectuar a captura. 

Ainda durante a noite lhe coube tambem a diligencia 
de  ir intimar, para que comparecesse, o administrador d o  
concelho d e  Lrrvos, com ordem de o prender, se des- 
obedecesse. O pobre e probo homem prestou-se logo, mas 
pediu-lhe para que consentisse, que elle fizesse correr que 
ia preao. Deu isto logar a qlie o honrado amanuense do 
governo civil, lia poiico aposentado (agosto d e  1887) na 
qiialidade de  primeiro official, lhe redarguisse que tanto 
se não oppunha, quanto que esarr era a ordem que levava, 
se elle se recusasse a aconipanhal-o. 

Consumida a ooitr? e a irian1i:t seg~iinte cio dia 30 na9 
diligencias referidas, e niis averigaaçihi e autos respecti- 
vos, deu-se ordem para que os presos fossem transferidos 
de  tarde para as cadeias de  Coiiribra, devendo ser escolta- 
dos por metade do pequeno destacamento, visto que se  
resolveu que a outra metade permanecesse por alguns 
dias rio Paiâo, a fim de  atxxilirrr a s  diligencias ulteriores. 

Ainda entiio houve de presentear-se um novo alarido 
feminil, nZo do commum da  povoaçào, que jA cobrára con- 
fiança no proceder das auctoridades, mas das  pessoas das 
familias dos presos, que, ao vel-os sahir da  improvisada 
cadeia no meio dos soldados, clamavam em altos gritoe, 
que Ihes n l o  matassem os seua varões, e para o evitar se 
dispunham insistentemente a acompanhal-os. 

Ferreira em 16 de fevereiro de 1863, que era outro aseaeirino 
e ladrb  como ellea. (Citado officio n.O 1:311.) 

l h a  R verdade pede se diga, que, nPo se tendo verificado pela 
inveetigação R cumplicidade de hlaiiuel de Carvalho, foi-llie orissg 
dada ~oltnra. (Oficio o.. 1:319, de 12 de dezembro de I& 



Todos os funccionarios presentes, incluindo o sr. alferes 
Fonseca Aragão (e at6 algumas das pessoa8 de 14 mesmo 
j 4  acima referidas) se esforçaram por dissuadil-ae da in- 
utilidade do acompanhamento, pondo 4 conta da sua 
probidade a garantia da vida dos presos. 

Foram emfim cridos, cessando os lamentos. E todavia 
eram estes muito desculpaveis em face dos anteriores pro- 
cedimentos da auctoridade concelhia e dos seus agentes; 
e at6 do que poucos annos antes se practicava frequente- 
mente em diversas localidades do reino, assassinando aa 
escoltae oa presos confiados i sua guarda. 

Não tendo podido ser preso nessa occtrsifo o ex-admi- 
nistrador, pois houve a certeza da sua ausencia, expediu- 
se de Coimbra depois ordem para que o fosse. 
JA então teve logar uma primeira semsaboria. Captu- 

rado elle, foi conduzido sem guardas para a villa, hoje 
cidade da Figueira da Foz, e d'aqui para Coimbra, onde 
o deixaram ficar alojado num hotel, ewquanto um agente 
dos protectores ia particularmente eollicitar do governador 
civil que o deixasee alli conservar, pois respondia porque 
não fugisse, como n8o havia fugido no transito. A resposta 
dada sobre instanciae tão repetidas como enfadonhas foi : 
É impossivel que o encarregado da  prisao tenha tomado 
sobre si a responsabilidade de aunncOmpnhar elle sd opreso (a) ,  
aldm do mais, porgue a lei Eh'o veda. Mas, se tal succedeu, 
em Coimbra n8o se repetirá o escandalo; porque, uma 
de duas, ou se tracta do crime de homicidio, e o 2ogav 
dos s~cppostos auctores ou cumplicea é na cadeia publica; 
ou ha una excesso de auctoridade, e o direito de queixa 

(a) O facto era infelizmente t lo  verdadeiro, quanto lamentavel, 
pois tendia a desprestigiar a acção policial, e por isso exigiu como 
impreterivel a suspensão da respectiva auctoridade administrativa. 
Mas dada a competente satisfayão, foi-lhe ells levantada; e, em 
preito 4 verdade, cumpre dizer que essa mesma auctoridade res- 
gatou depois a fraqueza commettids, havendo-se com toda a pres- 
teza e honradez em todas as diligencias que lhe foram commettidas 
no tocante ao Eevantarn~nto de autoe ztB por diversos outros crimes 
auterioree em Lavoa, ainda niío punidos e a htformaç0er que 
Ihr cqigiram eobre differantes criminosoi. 



a o  superior,  e o cla accrsaçdo perante o tribunal,  estdo d 
disposição dos opprimidos (a)  ! 

Mas a out ras  portas foram os patronos dos malvados de 
Lavos  bater, com mais felicidade, pois se lhes abriram de 
par em par. 

O juiz ordinario fabrica Id u m  processo em que, como é 
de  esperar,  não ha crinrinosos ; e, por  vir tude d'elle, expe- 
de-se p a r a  Coimbra u m a  deprecada p a r a  por em liber- 
d a d e  os assassinos presos e ,  u m a  vez apresentada no 
respectivo juizo d e  direito, dá-se-lhe immediato cumpri-  
inento e elles sahem para a rua!  

O leitor percebe perfeitamente o escandaloso d o  proce- 
dimento. O juiz  ordinario de Lavos podia muito bem 18 
indul ta r  os  notorios assassinos sob a pressão e m  q u e  se 
achava, mas  não  t inha  direito a deprecar  a s u a  soltura 
em comarca alheia, pois, além d o  mais, ignorava lcga2- 
mente os motivos da retenção policial (b). 

(a )  O medianeiro, a que se allude aqui, um alto funccionario 
districtal, ficou despeitado ao ultimo ponto, por ee ver assim 
contrariado. Entrou pois em o numero dos que sahiram de tranca 
4 rua contra o governador civil, Por occasião do carnaval de 1854, 
especulando assim politica ou impoliticamente com as paix0es 
juvenis dos inexperientes academicos. Infelizmente para a causa 
da ordem, triumpharam, com quanto felizmente fossem muito 
poucos em numero. 

(b) O leitor na0 esquece de certo a confidencia, que o honrado e 
illustrado juiz ordiiiario fez ao governador civil, e por isso não extra- 
nharh nem que elle se esqui~asse ao exame e corpo de delicto, nem 
4 reformii do que fez o juiz eleito, quando do governo civil ieso 
lhe foi exigido em officio a. qiie n l o  respondeu, e que agora andasse 
veloz nas diligencias para valer ao regulo e seus cumplices. 

Vai ver-ae como dentro de pouco elle se faz a si proprio victima 
doe seus mesmos factos. 

N3o queremos com effeito omittir a desagradavel occurrencia, 
que penalizou a todos quantoe conheciam este funccionario. No 
dia 10 de janeiro de 1854, p,elas 2 horas da tarde, no firn de jantar, 
o dr. Joaquim Duarte de Ciiiiha tirou a si proprio a vida com um 
tiro de pistola, na sua caaa e quinta de 8. JosC, freguezia de 
Lavos. Para 116s foi sempre corrente, que o suieidio teve por causa 
os acontecimentos do Paião. 

O procedimento d'eate honrado homem, no tocante á soltura 



E quanto  ao juiz de direito de Coimbra, não estando 
OS retidos d sua ordem, m a s  á do governo civil, nunca 
podia decretar  a sua  soltura (a). 

Estava proxima a noite d e  domingo, 11 d e  dezembro, 
quando  o escrivão d a  a(1iriinistragão d o  concelho de Coim- 
bra, sr.  Antonio de Fre i tas  Barros, procurou o governador 
civil para o prevenir d e  qiie se estavam passando manda-  
doe de soltura a favor  dos assassinos d e  Lavos. Não o c r e u  
elle, jd porque o assento da prisso estava aber to  d ordenl 

dos criminosos, tinha sido aaperameiite fulmiuado pelo Observador, 
em o n.O 670 a seguintes. 

Mais: O couselho de diatricto, procedendo & nomeação do 
futuro juiz ordinario, por se nâo ter realisado a eleiqão, riPo o re- 
conduziu no cargo, o que importava desconsideração clara. 

Eeth visto que os illegaes favores, que elle prodigalizava nos cri- 
minosos eram o resultado do terror que o dominava, pois sabe-se 
qne particularmente elle n3o occultava a necessidade que havia de 
reprimil-os. 

Ao paaso que condescendia com o regolo, que o supplicava para 
que coucluisne o summario, porque nlii estava a salvaçâo d'elle, e 
cumplices, ia o dr. Joaquirn Duarte da Cunha pedir em segredo 
ao reverendo prior da freguezix para que, quando os criminosos 
recolbessern soltos R suas casas, interviesse a fim de que elles 
n to  fossem a casa d'elle. 

Valia-lhes coagido, mas, pundonoroso rio cumprimento dos seus 
deveres, vexava-se de que constasse tinha com elles qualqner 
contacto. 

Neste emhate de contrariedades succumbiu, e attentou contra 
a propria. existencia! 

O administrador do coricelho da Figueira da Foz, com exercicio 
no de Lavos, opinava que outros niotivos preponderaram, mas o 
que escrevia em dois ou mais officios nao nos convenceu. 

O Observador, que o censurou pelos seus actos, fez depois a de- 
vida justiça ao caracter honesto e probo do dr. Joaquim Duarte 
da Cunha. 

(a) Coincidencia notavel! Estava por essa occasi8o preso em 
Coimbra ;l ordem do governo civil um criminoso, 1adriZo e assassino, 
da comarca de Caritaiihede. Requereu ao respectivo juizo de di- 
reito deprecada para soltiira ria mesma cidade, e sobre o requeri- 
mento rccahiram a seguinte resposta do mitiiaterio publico: N6o 
ertando o rdo preso por ordem d'esle juizo, não ha Jogar a deprecar 
a 8tla soltura, e o consequente defipacho do juiz substituto: Que vista 
a resposta, e podendo succeder que o rQ estivrrae preso por crime 
ue no juizo ncio conotasre, nem pertescease ao seu conhecimerrto, não 

iavia iogar a deferiir (Obrervador, n.. 675). 



da aucturidade administrativa, e jh porque verbalmente 
tinha recommendado ao carcereiro, que os n3o soltasse por 
mandado de nenhuma outra auctoridade, qualquer que 
ella fosse. Não obstante, por cautella, mandou o escrivfo 
Barros 4 cadeia do Aljube saber o que havia de positivo 
e reiterar as prevenções ao carcereiro. 

Não era decorrida uma hora, volta aquelle com a no- 
ticia surprehendente de que os assassinos estavam j4 
soltos desde as 3 horas da tarde (a)! 

A connivencia do carcereiro era manifesta; pelo que 
immediatamente o fez o governador civil vir, sob prisiIo, 
A sua presença, exprobrn-lhe a criminosa desobediencia tis 
suas ordens, e em seguida manda-o preso para a cadeia 
da Portagem, e entrega a guarda da cadeia do AIjube ao 
horirado porteiro do governo civil, JosC da Costa e Silva. 

Acto continuo curou o governador civil de mandar re- 
capturar os criminosos, e effectivamente o foram, com 
excepção de um, quando, depois de tripudiarem em uma 
taberna, no sitio de F6ra de Portas, se haviam recolhido 
ao Aljube a fazer companhia ao regulo durante a noite, 
contando irem depois todos com elle j4 tambem solto 
para Lavos. 

No dia seguinte officiou o governador civil ao juiz de 
direito, dando-lhe noticia do seu procedimento e razaes 
d'elle, e rogando-lhe quizesse providenciar sobre a guarda 
da cadeia, para que podesse de 14 ser retirado o empre- 
gado do governo civil; e para o governo deu conta dos 
factos, amargamente das duas auctoridades . 
judiciaes, pelo c)fficio na0  1:319, de 12 dc dezembro. 

Constou qite o juiz tle direito se queixara por sua vez 
do governador civil, tendo em resposta que não devêra 
proceder como o fez, desvirtuando a acçlo da auctori- 
dadc administrativa. NKo asseveramos todavia que assim 
fosse, com quanto o creiamos, porque seria curial (b). 

(o) E era não obstaiite um domingo! Que louvavel devaç5o a 
de todos oe cooperadores, que tudo arranjaram dentro de breves 
instante8 ! 

( b )  Para o governo civil é que, segundo nossa lembranga, não 
baixou resposta nem apoiando nem censurando o seu procedimento; 



Seja  como for, k fora d e  duvida que o magistrado judi- 
cial ficara em demazia i r r i tado pela recaptura dos  crimi- 
nosos, q u e  elle hav ia  mandado soltar, e n ã o  menoe por 
t e r  sido posto d e  grades  a dentro o seu fiel (a) carcereiro. 
Era muito na tura l  

E a i r r i t aç to  manifestou-se e m  seguida por factos. 
Solto, foi log? por elle reintegrado n o  seu potlto o carcereiro 
d o  Aljube. A amabil idade çorrespondeu o governo civil, 
fazendo remover oa presos d o  districto d a  referida cadeia 
p a r a  a d a  Portagem, e a t 8  os  recrutados, q u e ,  pela.proxi- 
midade  doe Loyos, lá e ram todos recolhidos, ordenando 
q u e  nenhum d a s  duas  classes p a r a  IA fosse d e  futuro remet- 
tido, e m  quanto  funccionusse o carcereiro reintegrado, 
q u e  e m  a u t o  d e  inveetigação se apurou  negociava, com 
escandaloso abuso das suas  attribuiçoes, n o  livramento de 

mas como certos jornaes ee tornaram em breve o echo das queixas dos 
assassinos, e uma d'ellas consistia em ter o governo civil feito 
recspturar os criminosos presos ti sua ordcm, e soltos pela aucto- 
ridade judicial, viu-se O jornal oficioso-A Esperança, n.O 395, 
de 29 de dezembro de 1853, na necessidade de vir a publico, n8o 
para examinar a hypothese, pois,. que o governador civil de 
Coimbra exherbitasse ou nEo ezhorbztasse em niandar prender ou 
soltar o signatario da  dieta corr~spoltdeneia (a queixa) e outros 
muitos factos, são cousas de que, diz, 1150 quer saber, mas sómeiitc 
lhe importa a these, e quanto a euta sustenta: 

A audtoridade administrativa são pode estar sujeita a que os 
seus pregos sejam aollos á ordem da judiciaria, debiliso do simples 
pretexto de se lhes não ter formado culpa ern tempo competente. 

Mais : 
Se poi8 euta estiver no seu direzto de determinar a soltura 

sempre que a culpa ~ ü o  apparecer, q c ~ r  trailstor~io de ordena publica 
e conjlicfo de juriadicçüo se não deuiu seguir tl'ahi? 

EstB claro que no caso actual a these e a hypothese itnportam a 
mesma eoluçâo, mas affectou-se a distincção, cremos, para que o 
jorna1,se podesse collocar de fóra da dcfeza dos actos do governo 
civil. E iambem claro que nesta clara reserva havia um mais claro 
proposito, que n8o era de certo o da defeza da causa da ordem pu- 
blica no concelho de Lavos. 

( a )  O carcereiro não declarou ao juiz qficialrnente, que os presos 
estavam Q ordem da auctoridade administrativa, inas tião é crive1 
que particularmate lh'o occiiltasse; e iiein rnesino podia nem era 
aecsssario oecultar, 



recrutas, e queixando-se ao ministerio do reino. (Officiod 
do governo civil, n.OS 1:329 e 1:344, d e  17 e 30 d e  
dezembro d e  1853.) 

Uma segunda queixa era presumivel que despontasse 
tambem desde logo, a do carcereiro, que havia sido en- 
carcerado pela traidora soltiira dos criminosos. 

Constou corn effeito ao governador civil, que elle a 
havia dirigido ao juiz de direito e ao dolegado da  comarca, 
que pela intervenç%o do primeiro havia subido ao go- 
verno, e que ella emfirn era concebida em termos tão 
insuitantes quanto falsa. 

Pediu por isso o governador civil para ser ouvido sobre 
ella, ee os factos PC passaram como lhe consthra. (Officio 
n.O 1:329 de 17 de  dezembro de 1853.) 

S e  bem rios recordamos, este negocio não teve segui- 
mento. 

A terceira queixa partiu de um ou mais dos captura- 
dos, o que agora não podemos verificar ; foi communicada 
ao governo civil em portaria de 27 de  dezembro de  1853, 
e respondida em officio n.O 1:346, d e  2 de  janeiro de  
1854 (a). 

(a) Continha os seguintes capitulas : 

1.0 Que as acictoridndes :~dminietrativae obraram arbitraria- 
mente nas diligencias da  captura dos presos, j B  entrando de noite 
em casa d'estes, jzi arroinbando portas,. jA chainando alguns sob 
diversos pretextos e capturaiido.os depois ti fnlsa fé. 

2.0 Que muitos presos foram retidos por 48 horas e mais, sendo 
depois soltos por mera vontade das alictoridades aduiiiiistrativas ; 
retendo-se a final s ~ i s  dlelles na cadri;~, sem que se dbsse parte ii 
auctoridndr judicial. 

3.0 Que teiido nlgiins presos i e ~ l i i ~ i i d o  coin folha corrida a sua 
soltura, lhe fora indeferida a prett~risio, e que terido sido depoia 
mandados soltar pelo juiz de  direito d a  comarca de Coimhra, por 
virtude de  deprecada do juiz ordiiiario de Lavos, forarri recaptu- 
rados cinco e tambem o carcereiro. aue deu cum~rimeiito ao man- 

3 A 

dado judicial. 
4.0 Que o nrocedimento das acictoridades administrativas Dara - .  

com elles é o resiiltado da  iridisposic;ào e viuganç:~, porque elles 
a s  giierrcaram diversas vezes nas eleiç6es. 

Começa o govertrador civil no officio citado por declarar que, 
estando preeeute no Paiao, e sendo todas as  diligenciae directa- 



A portar ia  referida concluia por  ordenar , .que os preaoe 
fossem entregues ao poder judicial. O officio ci tado ter- 
mina por assegurar ,  que ia  dar-se-lhe execução. 

mente ordenadas por elle, nBo obstante a parte que nellas tomou 
o administrador do concelho da Figueira, toda a responsabilidade 
8 exclusivamente sua. Depois responde ás arguigòes pela forma 
eeguiiite : 

1.. As prisões foram legalmente ordenadas, attenta a natureza 
do crime. Se se verificarem de noite, foi porque os capturados pre- 
feriiam entregar-se logo B prisão, e uno esperar pclo nascer do 801. 

Afiimar arrombameritos B calumuie E do mesmo modo o 8, que 
alguiis fostem chamados sob quaesqiier pretextos, e s6mente 
hajarn sido presos depois, por quanto todos o haviam sido frrnca- 
mente por escoltas de tropa e paizanos, commandadas por func- 
cionarips ~dministrativos. 

2.8 E mister distinguir entre nuctores e cumplices do crime, e 
testemunhas, o que ria arguiçtio ee confunde. Ora, quanto a estas 
ultimas houve a retençào por mais ou menos espaço de horas, o 
strictamente necessario para a inqairiçào, sob a vigilancia das 
ructoridades, para que n8o communicassem, como se practica em 
toda a parte em casos semelhantes. 

Quanto aos criminosos, teem estado sob a ordem da auctoridade 
administrativa por alguns dias, porque isso tem sido n e c e s  
sario para as consequentes investigaçiiee e colhimento das provas; 
pois que, se sein estas se entrcgissem ao poder judicial, a soltura 
instant;~nea seria a consgquencia, vista a sua presumida parcia- 
lidade, de que é argumento o exposto no officio n.O 1:329, de 17 de 
dezembro. 

3.1 Nenhum dos presos requereu soltura ao governador civil 
antes do succedido com a deprrcnda do juiz ordinnrio de Lavos. 
I l epo i~  rcyurreram rtfectivnmente; mas iião se Ihes deferiu, por 
ee agiiard , r  o rc~sultado da invcstigeção admiiiistrativa. 

A recaptura dos eriiniuosos soltos teve ern vista zelar a hoiira 
do cargo em n ~ p r i o  tão momentoso, e a respeito do qual o juiz 
ordinario e o de direito nào podiam ignorar o alcance dos seus 
actos arbitrarios. 

4 A quarta e ultima accnsaç3o n5o pode referir-se senão a 
F. (O regulo) e a elle governador civil, e ainda assiin sómente quanto 
4s ultimas cleiç8es para deputados, para as quaes o mesmo gover- 
nador civil tinha ieriisado os serviços d'elle, e por semelhante 
motivo os foi elle prestar aos candidatos contrarios, menos porque 
rleseja,ac o triumpho dlellrs, e mais porque estzmaese algum outro 
res~~ltndo, do q u n l  j4 o leitor estB ao par. 

NBo deve esquecer que a queixa ou queixas, a que nos re- 
ferimos, j4 tinham sido estampadas em forma de correapondencia 
desbragada dirigida ao Observador, e publicada na cabralina Im- 



Para se poder calcular qual o estado da  opinilo publica 
em Coimbra quanto aos assassinos d e  Lavos serve, a nosso 
ver, este traço de  humbridade dos nobres advogadoe d a  
cidade d e  Coinibra, que o governador civil consignou no 
seu officio n.O 1:346, em que responde ás qaeixas, que 
baixaram pelo ministcrio do reino. 

Ninguem duvida d e  que os poderosos patronos d'elles 
nutriam, pelo menos, com alguns d'esses illustres advo- 
gados, r e l a~oes  de niaior ou menor amizade; assim como 
tambem 6 facilmente crivel, que nem todos estes tivessem 
razões de  deferencia com a auctoridade administrativa. 

Pois saiba-se, para honra das becas do foro conimbri- 
cense, que, quando os criiuinosos d e  Lavos pretenderam 
requerer contra os actos do governador civil, todas a s  
portas se l h e ~  fecliarani, e nem um unico advogado se 
prestou a servil-os. 

Tiveratu porisso os valedores d'elles de  ir  buscar a 
quatro leguas d e  distancia um advogado que, pela hosti- 
lidade politica em que se achava com o chefe do districto, 
facilmente se prestou a arebitectar a s  calumnias e falsi- 
dades, que constam da  qtceixa e da  correspondencia. 

Alas volvamos ao assumpto principal. 
Preenchidas as investigacões adriiinistrativas, tão bre- 

vernerite quanto foi possivel, f o r ~ m  os presos entregues 9, 
auctoridade judicial. O juiz de  direito da  romarca de  
Sotire não ficou atraz do juiz ordinario de  Lavos, sem 
a atteniiante todavia d'este, a coacç(io local. l'rova-o j5 
este facto: os criiriinosos forarn removidos da  cadeia da  
Portagem de Coitubra para a de  Soure acompanhados 
sórnente por uni offic~ial de diligencias, nâo obstante lia- 
ver-se requisitado, e logo prestado, escolta militar para o 
effeito. 

prenaa e Lei, onde ficava em earacter, e (Quem tal diria!) no 
Portuguez, n.O 226, de 28 de dezembro de 1853, o patriotico hiato- 
r ico.  

Estit visto que assim como x queixa oficial teve resposta 
oficial, a queixa jornalistica teve refutação da mesma natureza uo 
Observador, n.O 677, de 7 de janeiro de 1854. 



Nenhum foi pois pronunciado e dentivo de pouco eetavam 
todos restituidos á liberdade l 

h possivel que da investigapao administrativa n8o re- 
eultassem ainda prova8 plenas para a condemnação, mae 
para a pronuncia de certo as havia. Todavia por si dire- 
ctamente as não procurou a auctoridade judicial, a pae- 
sou por cima das que lhe offereceu a auctoridade admi- 
nistrativa. 

Quanto aos agentes do ministerio publico, cremoe que 
algum, ou alguns, em instancias diversas, interpozeram 
recursos das deci~ões judiciaes absolutorias; mas, ou 
porque d'elles desistissem ou não fossem seguidos por 
outros, a punição dos delinquentes ficou em zero. 

E nem outro podia ser o resultado, desde que o gover- 
nador civil ia ser exonerado em breve, deixando o exer- 
cicio do cargo a 16 de março de 1854, por virtude da 
portaria de 14 do mesmo mez; pois ninguem ha ahi que 
ignore que todo este serviço corria por conta do mesmo go- 
vernador civil (a) ,  sem apoio de quem devia prestar-lh'o (b), 

( a )  Dizia o officio n . O  1:301: Agora uma cowa peço a V. Ex." e 
C ,  não que eu queira decltnar eobre V. Ex.6 a reaponeatilidade doe 
meu8 actos, mas que V. Ex permitta que eu obre com liberdade e 
sem peias, que i o unico modo de alguma cotisa poder coneeguir. A 
rar60 rio meu perlido é porque F. ( o  regulo) tem dois fortee prote- 
ctoree riesta cidade, y t ~ ( ' j á  tractan~ de salval-o por todoa os modoa, 
mesmo pretendeildo que a imprensa aqui se cale; e eetea dois homena 
e outros com ellea n6o demoram de ar importunar a V. E x . ~  e 
quezzar-se de mim. iPttho muito a peito a regurunça yvblica do 
dktricto, como 'C' Esc." já poderá colher d'eeta informaçiio verda- 
drirn em tudo, e imparcial, que V. Ex o ee dignará de decidir se é 
OU 7~20 ~lec~ssar ia  alyuinq hrmrza para a dar,  meemo a u m  eupe- 
r~oi.... Concluin: I'onho-lhe a deriynaç60 de confidencial, paia  me 
conformar com a practica em objectoe d'esta natureza, mas digne-ee 
V. Ex.° fazer d'ella o uso, que bem intenda, sem o minimo melindre 
para oomigo. 

' (b) Com effeito 6 bom rrgistar que dois dos srs. ministros, de 
certo OR de rnaior ponderação, o duque de Saldanha e o sr. conse- 
lheiro Rodrigo da Fousecb Magalhãee, dirigiram ao governador 
civil cada um sua carta particular, de que foi portador o ar. Luiz 
de Souea de Lacerda Salter, natural do Paião, e reeidente em 



e a6mente impellido pela propria coneciencia, e pelo in- 
fluxo da opiniIo publica, e apenas ac t i vamente  coadju- 
v a d o  pela honrada redacç#o d o  Observador, depois Co- 
nimbriceme. 

08 effeitoa patentearam-se desde logo,  tan to  em L a v o s  
como e m  Midões. 

A q u i  consegue-se a invest idura d e  um adminis trador 

Lisboa, nas quaes se mostravam horrorisados dos siicceesos de 
Lavos, e o convidavam a ser energico. No mesmo sentido lhe 
escrevia o conselheiro Francisco Antonio Fernandea da Silva 
Ferrzo, a quem o negocio não era indifferente, pois tinha no Paião 
seu irrn8o como medico do partido, e,  ainda, pedindo esclareci- 
mentos sobre o assim~pto para se habilitar a contrastar as intrigas 
dos defensores do chefe dos criminosos de Lavos, o dr. Justino 
Antonio de Freitas, enttio em Lisboa como deputado. 

Dizia o marechal : . . . . . Mas no meio da ordem da publica 
tranquillidade, vem um horrivel uconfecimento contristar-nos, fallo 
do que teve logar em Lavos. Meu amigo, V. não necessita de iriati- 
gaçõee para fazer o seu dever, mas não poseo deixar de lhe dizer, 
que ee descobre o perpetrador e causador d'aquelle terrivel a- 
ousainato, muita eatiefaçao dará a quem I!: De V., etc. 

O sr. ministro do reino assirn : O portador d'eota 4 o sr. Luiz de 
Sousa de h c e r d a  Salttr, do logar do Paiüo, que pode dar a V. 
importante8 noçrjes sobre 08 aucioree e cumplices do grande crime 
de L a w .  

V. terá a bondade de o ouvir, que elle para melhor o informar, 
passa por Lavos e Paião. E u  creio que será muito intereeeante 
qturnto communicar a V. O nosso dcsideratum conaiste em ?ião 
d e i a r  impune aquelle malefirio, e obrar de modo que esses crimi- 
nosos notorios, esses aesasainoe e ladrGee, que por tanto tempo 
subjugaram e opprimiram 08 povos sob a direcçzo do fanaoeo G .  . . 
(inicial de um dos pseudoiiimos do regulo), eejam com o seu chefe 
punidos com o maior rigor da* leis. 

Esta t uma empresa digna do primeiro magistrado do dietricto; 
e conheça este que finalmente ha amtoridades que o protegem. 

V. terá a bondade de accuaar-me a recepção d'eeta carta, que lhe 
rerá entregue por toda a seguinte semana. (Foi-o como as outras, 
primeira e terceira, a 17, seiido alitis datadas de 10 de dezcqbro.) 

O conselheiro Silva Ferdo:. . . . . Se todos por aqui estamoelcor- 
rorieadoe a eete respeito, t a m h  todos, e eu partioilarmente que 
tive a honra de conhecer a V. (passageiramente. por occasião da 
estada de s. ex: em case do Sr. dr. Antonio Egypcio Quareama 
Lopes de Vasconcellos, hoje dignissimo lente decano jubilado e 
digno par do reino), conjiamor no seu zelo e duigencia, para cor- 
rigir or perverom, eapungir aquells territorio doo malfeitoreo, q q  



do concelho que condue  a montar ia  con t ra  o chamado Fer- 
reiro da Vamea, a qual conc lue  pelo assaseinato d'este (a).  

o perturbam e a$igem, e para, por todoe os meios ao alcance da 
administração, pi.evenir novos atlentados. 

O dr. Justino Aritoiiio de Freitas (~surevia, que em Lisboa lhe 
aseeveraraxn que o principal patroiio dizia ter 60 contos de rCis 
p:wa gastar, e :iccrcscentava: em Pombal disseram-me que em 
/,avos em a m o  e meio re t i~iham feito 18 mortes, e que era muito 
facil pronunciar o M. (outro pseudoniriio do mesmo regulo). 

Mas o f i c k l m ~ n i e  nada ba a meucioriar, prova cert,a de que as 
secretarias mniidam inaia do qiie os rniiiistios. E todavia em pnr- 
taria de 27 de dczemhro de 1853, isto é, <Ia propri:~ monçrio rrn que 
nos achavamos, foi o goverrindor civil loiivtrdo ( e  tambern o adn~i-  
nistrndor do coiicelho de hlidòes) pela prisHo dos crirninosos de 
L o r i p ,  que é cousx relat,ir:iiiiente de sorrieiiou valor; como clles 
serri valimento e sem valedores. 

Se lios n b  enqananios, eohrc este irnl)ortaiite negocio e 
durante todo o t,ernpo que d'elle se tratou, sómente baixaram ao 
governo civil trps actos da sce~.etaria, a portaria de 29 de 
novcrnbro de 1853 a pedir informaçòes do erinie, naturalmente 
motivada por ter d'elle cliegado a noticia no governo ern virtude 
da  communicaç&o do delegado do tbesouro, que adiantou 24 horas 
6 d o  governo civil; o oificio do ministerio do reino de  13 de de- 
zembro de 1853, em que se dizia que pelo uiinieteriu da justiça iam 
d a r - ~ c  providencias sobre o caso; e a portaria de 27 de dezembro 
de 1853, maudnndo ao governador civil, qiie respondesse &s ao-, 
cusações que contra elle dirigirain os presos ao miiiistc:rio do reino, 
e que entregasse ao poder judicial o processo respectivo. 

fi  muito poseivel que a falta de coadjuvaçiio oficial levasse a 
èserrver estas palavras no officio u." 1:344, dc 30 de dezembro de 
1853 : 

Talvez decesse n?io importuuar a v. ez.. e dirigir-me directa- 
mertte ao juiz de direito, todavia nüo o $2 porque tinha razdee 
para esperar que elle izZo fizesee a devida justiça, e exauctora8se 
ainda outra vez este governo civil. 

E no officio confidencial n.O 63, de 13 de janeiro de 1854: 
A a  um objecto em que m proprio n.20 quizera já faltar pelo tra- 

talho e desgosto, que me d'ahi tem vindo, sdmente compensadoe para 
mim pela força do dever e da co~luicção com qlce tenho obr(ido. e 
pelo apoio da opinião do districto, que me I!, nesta parte, favoravel, 
motivos que teem em mim vencido a minha natural i ~ d o l e ,  v e  k nGo 
perseguir, e tanto que me não lembro de ter vingado a mznima in- 
juria sufrida uma unica vez. 

Já v. ex.. ee dignará ver que fallo dos successoa de Lavos. 

(a) Seria muito longo, e alheio do nosso actual proposito, acnr. 
yetar para aqui o que e n a o  ee passou com referencia aos per. 



Acol4 os assaesinos tomam novamente calor. J& do 
que atraz referimos com respeito 4 carniticina das Ladeiras 
do Pai?lo, 6 facil de concluir que o ex-administrador tam- 
bem tinha inimigos (a). Vai elle ser a primeira victima 
do bacamarte. 

O antigo regulo de Lavas.-A 19 de setembro de 1864, 
pelas 7 horas da tarde, recolhendo elle do campo, onde trazia 

versos de MidOes. A auctoridiide adminiatrrtiva achava-se um 
pouco comproinettidr com os chefes (pelo que a opitrião publico 
honesta começava i t i  a eer-lhe hostil). e hesitava em rornmr com 
elles, pelo receio de que, despeitad&, perfilhasem a canhidatura 
opposicionista do Sr. visconde de Seabra e auerreasscin a ministerial 
dò-sr. dr. Antonio Abilio Gomes Costa. 

O goveriirdor civil, general Maldonado, chama a conferencia o 
dr. Justino Antonio de Preitas, dr. Pedro Augusto hlonteiro CHS- 
tello Branco, e o escriptor d'estas linhris (que eutzo tinlia come- 
vado a desmascarar no Corrimbricense os novos crimes dos malvado8 
de Mid3es na primeira uerie de corresponrlt~ncins datadas das Mar- 

em do Alva, que sâo as que lhe pertencem), pedindo conselho so- 9.d o que lhe cumpria fazer. Este ultimo falla-lhe d'esta maneira: 
Sou extranho a qualquer das canditial~~rns. Para vencer porkm a 
ministerial ha de v. ex a romper já com os chqfes dos uiccarios. Se 
nlio rompe e breve, perde a eandidatlira, e prrde-re no conceito do 
districto. O alvitre foi onanimeineiite adoptado, e marchou 8CtO 
seguido para o circulo de Brgnnll o capitgo Francisco Jose Vieira 
de Carvalho, com ordens eacriptas e verhnes em conformidade. 

fi unicameiite vivo o Sr. Monteiro Cretello Branco, ao qual n8o 
podemoe pedir o seu testemunh3. mas co116:imos que o daria con- 
firmando as nossas palavras. 

O Tverno civil venceu, e refez-se na opinião da gente de  bem. 
Moralzdade. Os criminosos e prepotentes e6 kem o poder que a 
auctoridade publica lhes empresta. 

(a) Nem podia deixar de tel-os quem procedia como consta, en- 
tre outros, do seguinte excerpto do n.O 16.5 do Liberal do Mondego: 
0 ar. J.. . , administrador d'este concelho, tem chamado muitos 

cidadùoe a sua casa para os esbofetear e eupancar, tem mandado 
trazer outros presos por cabos de policia para o meemo jm; tem 
eupamcado outros que Zhr ocio requerer, no acto de lhe entregarem 
seus requcrime~~tos; oulroa nos camidtou e logareu publicas, onde os 
encontra; outros corre-oa o urthar de c a d l o ,  e dá-lhes tiros de espin- 
garda com gue os fere; outras fialmente vai eupancal-os a uuaapro- 
yrius casas. !! 

Q.9 pobre8 aidaduou, co i ldor ,  +&o reeisten pelo reupeito á auotg. 



OR seus vindimsdorea, para sua casa, ao paesar no sitio, 
chamado Aguae empoçadas, entre os dois casaes Outeiro 
e Marinha, freguezia de Lavos,  foi assassinado com tres 
balas (e  nzo duas como se disse nos jornaes), projectadae 
d e  um 06 tiro. Parece n t o  estar na espera senlo u m  as- 
sassino, que pela Jirmeza du pontaria mistraca nao tremer, 
escreveu u m  informante particular. l a  conversando, con- 
tinúa, com um saputeiro, prre fiigiu apenas ouviu o tiro e 
o viu immediutamente cahir, nZo vendo pessoa alguma. A 
estrada é a mais frequentada d'estes sitios; alguns aian- 
dantes ouvirana o t iro,  poucos minutos depois encontraram 
o cadaver ja immouel, não viram pessoa alguma, não ha- 
vendo a l l i  esconderiios. 

U 

B e m  procedeu o Conimbricense, e m  o n.O 70, pedindo 
todo o rigor para o assassino do desgraçado, e ainda mais 
em o n . O  72,  no qual faz a critica do nosso processo sobre 
a investigação dos crimes. 

ridade, e com receio de ma& cweM vinganças do porler! (Em os 
numeros seguintes citam-se muitas das victimas destes desaforos, 
aliás de somenos irnportancia relativa, por nomes, estado e rno- 
tadas.) 

Tem elle prendido mais de 600pessoas (excrptiiando recrutas) sem 
rerpeitar edades, estados, sexos, de dia e de no~te, r~lendo-as nas ca- 
deias dias e e~manas, soltando-aa quando lhe apraz, sem dar parte 
&a auctoridader judiciariae. 

.......................... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tem comprado direitos e acço'es, etc.. . . . . . 
Está de posse de 50 geiras de terreno, pouco mais ou menor, que 

siio logradouro commum do concelho. . . . . . 
Mais de 600 geiras dos mesmos baldios se acham por elle arbi- 

trariamente repartidas pelos seus ajilhados. . . . . . 
Caso muito singiilar! O Sr. Salter, cujo nome jã mencionãmos, 

como emiasario dos srs. ministros, em declaraqão enviada para 
o Liberal do Mondego, n." 191, de 9 de setembro de 1862, a qual 

rincipia por esta invocação: Sr. governador civil de Coim- 
&a, sr. ministro do reino, sr. duque de Saldanha, toma sobre si 
a prova dos factos criiniiiosos attribuidos ao regulo nas corres- 
pondancias de 15 numeros do mesmo jornal atB o n.O 190, com quanto 
n& seja auctor de muitas d l e h ,  e havendo-lhe a redacgao subo- 
tituido o nome pela deeignaçdio de Amigo da ordem, reclama e 
exige que ee lhe não occulte o nome, e assim se faz em o n . ~  193 
Qu referido jornal, 



Ezrancisco de Almeida Ramalho. -No dia 23 de feve- 
reiro de 1855, veio de Lavos ti Figueira da  Foz Fran- 
cisco de Almeida Bamalho para traatar dos seus negocios. 
Voltava de tarde para sua casa, na companhia de sete 
individuos (um dos quaes é o proprio regedor de Lavos), 
indo cinco a cavallo, e dois a pé; e chegava ao sitio 
das Costeiras ou Insuas, proximo dos Armazens de Lauos, 
auando dois homens mascarados. e embrulhados em 
gavces, que alli o esperavam de traz de um tapume, 
dispararam dois tiros sobre elle, que cahe immediatamente 
morto por effeito de oito quartos de bala, que lhe penetra- 
ram no corpo (a)! 

Era thio dos dois Ramalhos, Francisco, que a si pro- 
prio involuntariamente se matou nas Ladeiras do Paião, 
como já atraz fica dicto ; e Manuel, a victima de 24 de 
novembro. 

Homem instruido e corajoso (e até singular pela con- 
figuração da cabeça, cuja tórma conica ainda não vimos 
tâo pronunciada em nenhum outro individuo), não cessava 
de verberar no 02iseruador, e no Conim6ricense depois, 
todas as prepotencias practicadas no seu conceltio; escre- 
vendo não obstante sobre outros assumytos, sempre em 
estylo facil, correcto e ameno, que convidava B sua lei- 
tura. 

Ainda com data de 8 de fevereiro amarece no Coninb- 
I L 

bricense, n.O 111, de 13 do mesmo mez, um artigo moral 
com a epigraphe: Os homens e as formigas; e com data 
de 12, no Conimbricense, n.O 113, de 21 de fevereiro, 
outro artigo scientifico. 

Encerrando-se por cautela dentro das quatro paredes 
pelo espaço de alguns annos, para evitar o golpe dos 
assassinos num concelho onde, como elle escrevia, nin- 
guem de gruuuta e mesmo tle camiza lavada põe pé fora 
de casa depois do sol posto senão bem acompanhado, n%o 
evitou a sorte dura, quando, suppondo terminado o im- 
perio dos siccarios, se atrevia a sahir j& á rua. E não 
obstante, cremos, que o seu unico peccado era a sua penna. 

(a) Conimbricenee, n.O 115, dc 27 de fevereiro de 1866. 
TW. n 14 



Nenhuma das suas caraptqas me serve, escrevia elle ainda, 
quando o ex-administrador, aferindo todos os seus ini- 
migos pela mesma bitola, lhes exprobrava indistincta- 
mente crimes talvez de cumplicidade commum. 

Parecer6 impossivel, que um transeunte possa ser extre- 
mado entre sete outros caminheiros, para ser alvo de dois 
tiros, cujo8 numerosos projectis a ninguem mais alcançam, 
sem a connivencia dos taes sete, ou, ao menos, doe que 
marchavam mais conchegadoe 4 victima 1 

De resto, acl circumstancias do crime depaem exhuberan- 
temente, nIo diremos da audacia, mas da confinça dos 
siccarios na propria impunidade, que começou a cobril-os 
desde o momento do crime. Sete testemunha0 presenceaee 
deixam-os ir em paz a elles, sómente dois, c desarmados 
depois da explosão dos tiros! ! 

As mascaras e os gavões, quando elles os envergaesem, 
e não fosse verdadeira impostura, ~ropalada adrede, B 
claro que não passam de expediente hypocrita para co- 
honestar a futura ignoraocia dos salvadores da omseião, 
quanto 4 identidade doe assassinos. 

Moralidade 

No fim da exposição que ahi fica estampada, cabe 
perguntar a cargo de quem estão essas enormes atrocidades 
perpetradas no concelho de Lavos, durante tantos annos. 

Se se responder: do antigo ridministrador do concelho, 
haver-se-ha dicto sómente parte da verdade, por quanto 
esta exige que se constituam cuinplices d'elle os seus dedi- 
cados, porque mais ou menos interessados (a), protectores ; 
depois os chefes do districto administrativo de Coimbra 

(a) Quem hoje desejar saber quaes os lzleroe materiaee, que oe 
atronos auferiam pela conservaggo do prepotente no cago, pbde 

Rciirnente satisfazer a curiosidade foihecindo O Liberal do Mon- 
degn. E j i  se v& que n l o  mettemos em linha de conta a eupre- 
macia politica, que, em verdade, para tal gente era antes meio e 
USO fim, 



durante o ominoso periodo cabralista e posteriormente (a); 
depois ainda os proprios membros do governo, dos quaes 
não podia ser totalmente ignorada a situação do concelho 
de  Lavos. Ser Pilatos, é commodo; mas tem seus perigos 
perante a conseiencia publica coeva e a historia impar- 
cial futura. 

Remedios 

Para tamanhos males um remedio directo e principal 
sdmente era mister, a boa vontade da auctoridade publica 
(comprehendendo no termo todos os agentes d'ella, que 
tivessem interferencia no caso) ein fazer cumprir a lei do 
reino. Ainda assim outros remedios indirectos e de menor 
monta estavam A mXo. Referimo-nos A di8so~ugdo do con- 
cell~o, e á expulsüo dos crirni~to8o.s de todas as funcções 
publicas. 

Quanto B primeira, parece que n3o devia haver a menor 
duvida em a decretar, desde que por medidas singulares 
haviam sido dissolvidos já dois insignificantes concelhos 
do districto, o do Rabaçal e o de Sancto Varão, mas ainda 
assim relativamente mais importantes do que o de Lavos 
e sem que cooperassem nelles, como neste, as razões de 
ordem publica. O secretario geral propoz com tempo essa 
dissoluçlo ao governo em officio n.O 941, de 15 de se- 
tembro de 1832, e novamente em officio n.O 1:318, de 12  
de dezembro de 1833. Foi verificada dias depois como me- 
dida geral, pelo decreto de 31 de dezembro. 

Era com effeito uma das maiores anomalias, que se haja 
presenciado, em divisão territorial, a coneervação de tal 
concelho, cuja extremidade-norte seria regada com as 

(a) Em honra do ultimo dos chefes responsaveia, deve diwr-se 
que elle depois se mostrou arrependido de o nlo haver feito demit- 
tir desde logo, e asseverava que antes de deixar o cargo o havia 
de expulsar de func&s. N&o obstante sahiu de Coimbra, e deixou 
em Lavos o homem. 

Fica a t r ~  consiguado jb, que o alludido chefe, quando em Lisboa, 
se compromettera n demittir o regulo; e agora aecrescentaremos 
que a promessa fôra feita ao conselheiro Silva Ferriio, seu collega, 
o eecriptor da terceira das oartas, de que aaima hemoa rnbngÉlo, 



aguas pluviaes dos beirados da Figueira da Foz, se Ih'o 
não ved4ra a corrente do Mondego. Não obstante atO 
este dia os interesses particulares tinham levado de ven- 
cida a causa da ordem publica, .que a propria junta geral 
do districto se não vexou de deixar ao abandono no seu 
projecto de grandes circumscripçiies em 1843, propondo 
a dissolução de diversos concelhos, mas curvando-se pe- 
rante os ~rotectores interesseiros do de Lavos. 

I 

No tocante á segunda, Q mister consignar que A uma 
alta immoralidade confiar cargos publicos a sujeitos noto- 
riamente criminosos, ainda que tenham escapado á respon- 
sabilidade legal; e a immoralidade sobe de ponto, se se 
accumiilam os cargos em favor de alguns d'elles. 

Abstrahindo d'esta classe de gente, A um contrasenso, 
estabelecida a divisão dos poderes do estado, accumular 
attribuições de diversa indole na cabeça de um mesmo 
homem. Lemos algures que Roma foi livre em quanto 
os seus cidadfos poderam ascender das magistraturas 
infimas As mais elevadas, não lhes sendo licito todavia 
exercer duas ao mesmo tempo. Hoje entre 1.168 as cousas 
correm ao inverao; os agentes do executivo, por exemplo, 
eão em geral os legisladores, e d'aqui provdm que os corpoe 
co-legislativos não chegam nunca a alcançar a auctoridade 
moral, de que gozam os de outros paizes. Outras vezes 
a accumulação dase  entre funcções do mesmo executivo 
e atk com as do judicial. 

Contra semelhantes usos ou abusos não A necessario 
oppor outros argumentos a mais do que o sisudo do Plu- 
rimia intentus mino? fit ad singula sensus (a), do mestre 
commum, o grave Genuense. 

(a) Tracta-se de aesumpto serio, e por isso nos abstemos de re- 
correr ao seu oor~elatiao do P e t w  i n  cunctie. Ainda assim, sem 
pretençües a provocar nem o ridiculo nem o riso, consignaremos 
aqui um facto de accumulação, dado em uma fregueaia, de que 
temos conhecimento e foi at8 referido e criticado na imprensa. Um 
certo F. era nellu regedor, presidente da juuta da parochia, juiz 
eleito, p~ofessor de ir~strucção primaria, e, se no8 não enganamos, 
juiz da ~rmandade ou de uma das irmandades! E o notsvel 8 que, 
mais feliz do que os imperadores romanos, n8o careceu o sujeitinho 
dc lei  regia para empalmar todos os poderes parochiacs! 



Mas condemna-os a propria theoria moderna da divis80 
dos poderes politicos. Com effeito são estes coevos da  
existencia da sociedade civil, e sómente se não perce- 
biam porque se exerciam agglomeradoe. A sciencia acon- 
selhou que se não confundissem, mas se dÊstinguissem ou 
dividissem no aeu exercicio. Enfeixal-os nos braços de 
um só homem 6 desfazer o que estava feito, e tornar 
atraz na carreira do progresso. Tolere-se isso apenas por 
excepção, e gratuitamente. 

Ora o negocio por grosso ou athicado, que se practica 
nas altas regiões do estado, tomava em Lavos o caracter 
de commercio de retalho. Os dois regedores de parochia, 
e não sabemos se outros funccionarios do concelho, eram 
ao mesmo tempo empregados fiscaes da alfandega da 
Figueira. Que grande achado para a cobrança, por exem- 
plo, dos direitos da pesca ! Um exactor revestido de certa 
auctoridade local, e al6m d'isso dextro no manejo do 
punhal e do bacamarte, equivalia a muito mais do que a 
uma execução apparelhada. 

Deposto o regulo, esses dois regedores foram logo 
demittidos, e um d'elles, Lazaro Ferreira, pouco tempo 
depois assassinado pelos seus cumplices em diversos cri- 
mes; mas ao oiitro, um dos presos, pelo assassinato de 
Manuel Ramalho, continuou a cabralina alfandega da 
Figueira a honrar com a sua confiança. 

cAo sair do cargo de governador civil d'este dist~icto 
honro-me de propor n V. Ex." um ncto ok moralidade 
e justiça, qual o de dignar-se V. Ex." prover que tal em- 
pregado seja derniftido.1) Assim concluia, depois de breve 
relatorio, o officio n.O 1:449, de 16 de março de 1854, di- 
rigido ao sr. ministro do reino. Ignoramos o effeito que pro- 
duziu, mas quasi nos atrevemos a crer que este nNo pas- 
saria de um leve riso de despreso, deslizado passageiramente 
pelos labios do primeiro sacripanta burocratico, a cujas 
mãoso papel foi dar (a) .  sua se^.'^, os srs. ministros, quanto 

(a) Havia para o effeito tambem um motivo de occaeillo. Ae 
secretaria0 de estado não estavaui aindrt totalmente dembra- 



tis suas secretarias, por via de regra, a80 verdadeiros 
hospedea na casa dos seus subordinados. 

Acabamos de ver que o mez de março de 1854 trouxera 
uma especie de folga para os criminosos das duas famosas, 
mas tanibem desgra~adas, localidades do districto. 

Ainda assim essa folga foi e nfo podia deixar de ser 
sómente passageira; porque a causa da ordem publica 
ia ser de futuro definitivamente assegurada. Concorriam 
para isso motivos de diversa indole. Resumamol-os. 

O cabralismo, principal sustentaculo d'essaa irregulares 
situaçaes, tinha desapparecido em abril de 1851 para 
não mais surgir. 

O funccionalismo central do districto, e o dos concelhos 
altamente responsavel pelo predominio dos malvados, 
havia sido substituido pela gente nova da regeneração, 
que não tinha os mesmos compromissos, e em geral eram 
mais honestos zeladores do bem publico. 

A imprensa, manietada ate então, tinha j B  os pulsos 
livres para se entregar a todas as discussões, e designa- 
damente h dos actos da responsabilidade da auctoridade 
publica, e ia al8m d'isso generalizar-se pelo pais. 

Os individuos, que patrocinavam essas cohortes de mal- 
vados, por interesses politicos, ou sordidamente materiaes 
e queriam não obstante passar por excellentes pessoas 
(e alguns eram com effeito cavalheiros exco2Zentissimos), 
foram pelos seus nomes proprios arrastados á imprensa; 
e ninguem ignora, que o maior e menor patife desejam 
ficar sempre ignorados. 

E em quanto ao8 chefes, se não haviam sido punidos, 
tinham sido perseguidos e atk alguns presos, e isso fazia 
que os povos j& lhe8 perdessem o medo, crendo a final que 
por detrae d'elles jd não estava a amparal-os a auctori- 
dade publica. A1Bm de que com os annos uns e outros 
tendiam a desapparecer. 

As proprias vias de communicapZo melhorada, appro- 

Iiaados, -e nllo aympathisavam por isso com os governadores civis 
regeneradores, anteriormente mais ou monos patdeiae. 



ximando as povoa~ões entre si, facilitavam a acção poli- 
cial, e augrnentrivarn o interesse dos felizes pelos que 
soffrem. 

E por ultimo: Nilo ha bem que sempre dure, nem mal 
que ea nilo acabe. 

Eis os documentos a que acima nos referimos e pres- 
taram occasião a este especial artigo: 

IILmO e ar. -Desde o fim de agosto de 1853 at6 
15 de janeiro de 1854 estive destacado em Coimbra, 
aendo alferes de infanteria n.O 9, e sob o commando do 
major graduado, Casimiro Lopes Noreira Freixo, actual 
tenente coronel de infanteria n.O 18. 

Naquelle tempo era v. ex.. o mui digno governador 
civil do districto. 

Durante os quatro meaes e meio, que 62 parte do dicto 
destacamento, fui mandado policiar com 20 homena uma 
romaria, que me parece ser de Nossa Senhora das Febres, 
a uma legria para al6m de Cantanhede. Fui para os con- 
celhos do Ervedal e Gouveia, por onde andei perto de 
dois mezes com 40 homens, em substituição de uma oo- 
lumna que por alli andava, composta de infanteria e caval- 
laria, na perseguição do major Christiano. 

Regressando finalmente a Coimbra, na occasiZo em que 
v. e ~ . ~  recebia participação do assassinato de um tal 
Ramalho, em Lavos ou Paião; e porque o commandante 
do destacamento julgoii dever preferir-me aos outroe sub- 
alternos para o serviço, que pessoalmente e diante de 
mim v. e ~ . ~  requisitara, marchei com 20 homens para 
aquelle ponto, esperando por v. e ~ . ~  em Maiorca, d'onde 
4 sua chegada, no dia immediato, fomos ao logar aonde 
tinham commettido o crime, para capturar os assassinos. 

A noite deaastrada aue alli  assámos. e o immenso 
trabalho que houve captur8r doze iidividuos, sob e 
indicaçgo de v. e ~ . ~ ,  debaixo de chuva constante, e com 
a diminuta for93 de que eu dispunha, e attendendo 4s 
distancias a percorrer, n2o poder4 ter esquecido a v. ex."; 
porque nunca esquecem incomrnodos d'aquella ordem. 

No dia seguinte, de tardo, dizendo-me v. euoa que era 



indispensavel deixar alli metade da força e marchar com 
o resto para Coimbra, pernoitando em Montemór-o-Velho, 
e escoltando seis dos presos que v. ex." julgava mais 
criminosos, e receava houvesse alguma tentativa para os 
subtrahir & acção da juatip, reuni a forqa, escolhi doze 
soldados, que apesar de tanta fadiga ainda podiam andar, 
e marchei para Montemór. Esta jornada porbm, foi mais 
trabalhosa ainda; chegando ao valle na margem esquerda 
do Mondego, anoiteceu; os guias ~ ã o  conheciam o ca- 
minho; os soldados mal podiam mover-se, e a cada mo- 
mento esperava eu que os presos, ou seus amigos d'elles, 
fizessem alguma tentativa para fuga. 

Chegando a um sitio aonde havia uma barca, não so 
encontraram os barqueiros; costumavam pernoitar em 
logar distante; não havia remos, e apenas uma vara 
partida. Não podendo ficar alli, forçoso era atravessar o 
rio. 

De  espada na mão, fiz entrar na barca os preaos, os 
soldados e os guias que com 08 dois pedaços da vara 
remariam como podessem; mas todos murmuravam, por- 
que a barca era pequena e o mais ligeiro incidente a 
mergulharia. Arranjado assim tudo, embarquei tambem, 
e a barca foi.se movendo, chegando em6111 á. margem 
direita, se bem que a uma grande distancia. Quando 
ciesembarcava, chegava v. e ~ . ~  á outra margem e teve 
de esperar pela barca. 

.Pouco depois da meia noite entravam os   eis presos na 
cadeia de MontemGr, e nesse: mesmo dia pelas duas horas 
da tarde entregava-me o carcereiro da cadeia da Portagem, 
em Coimbra, o competente recibo; -tinha-os em seu 
poder. 

Posso assegurar a v. e ~ . ~  qge, contando 25 annos de 
serviço, poucas commiss5es tenho tido que tanto incom- 
modo e cuidados me causassem. Kecordo-me bem de ouvir 
dizer a v. e ~ . ~  e ao seu secretario geral, que nunca 
haviam encontrado um official que de t2o boa vontade se 
prestaeae ao serviço (a). 

(a) E rigorosamente verdade. 



Sendo por6m a jornada a que me refiro um eerviço 
importante e que me ufano de haver desempenhado ca- 
balmente, como v. e ~ . ~  sabe, não possuo um documento 
que o atteste. Não me lembro11 pedil-o então a v. ex:, e 
agora, que estou colligindo as provas dos eerviços prestadoe 
por mim para solicitar a medalha militar, lamentava esta 
falta, quando me occorreu dirigir-me a v. e ~ . ~  convcn- 
cido de que n%o ter i  esquecido os factos apontados, e por 
isso nIo perderia o tempo, recorrendo A siia probidade e 
honra, para me mandar um attcstado, que explique a 
verdade de quanto fica expendido. 

Resta-me finalmente pedir desculpa a v. ex." por assim 
o importunar, e apresentar-lhe os protestos da niais alta 
consideraçao, com que sou-De v. e ~ . ~ ,  venerador affe- 
ctuoso e obrigado-Antonio A u p ~ t o  da Fonseca e Aragüo, 
tenente ajudante de caçadores n." 5 (a). 

Castello de S. Jorge em Lisboa, 6 de dezembro de 1866. 

Antonio Luiz de S m ~ a  Henriques Seeco, do conselho de 
swc mcrjeetade, lente cathedratico de direito 

Attesto que durante o tempo, em que tive a honra de 
servir o cargo de governador civil do districto d'esta 
cidade, fez parte de iim do8 destacic.?mentoe ao serviço na 
mesnia o ill."'" sr. Antonio Augusto da Fon~eca e Aragilo, 
entso digno alferes do iaegimento de infanteria n.O 9; que 
este distincto official se houve sempre da melhor vontade, 
e com extremado zelo pelo serviço publico, nos actos em 

(a) Em 23 de janeiro de 1886 era o honrado militar tenente co- 
ronel, e pela primeira vez depois de tantos nnnos nos tornhos a 
ver no Tribunal do Conselho de Guerra no Campo de Santa Clara 
em I;isboa, onde fomos procurar S. ex: para pedir o seu consen- 
timento a fim de dar B estampa a sua carta. 



que interveio, e muito eripecialmente como oommandante 
de uma importantissima diligencia, a que, ceror doe fins 
de novembro de 1853, para me coadjuvar, foi na minha 
companhia ao concelho de Lavos, diligencia motivada 
por factos de que o paiz teve entãaconhecimento, e de 
bastante melindre e responsabilidade pelas circunetanciae 
que os reveetiam, da qual o mesmo er. ee desempenhou 
com o brio, e honra que lhe são proprios. 

Dado em Coimbra, a 15 de dezembro de 1866- 
Antonio Luiz de Soma Henripes Secco. 

EPISODIOS CONNEXOS 

1 . O  Tentativa de assassinato 

Foi tal o odio que o chefe dos bandidos e estes mesmoa 
ficaram nutrindo para com o governador civil de Coimbra, 
que procuraram assassinal-o, mesmo quando jEi tinha dei- 
xado de ser auctoridade. 

Sabiam que elle costumava ir por esse tempo alguns 
dias 9. Figueira, no corrente do mez de setembro, embar 
cando em h1ontemdr-o-Velho. Quatro assassinos, mettidoa 
em uma pequena bateira, esperam-o em 1854 no sitio do 
Penedo de Lares, promptos a assaltar o bate1 que o con- 
duzisse. O resultado seria tPo certo quanto facil, mas 
a Providencia permittiu o não lograssem. Nem elle foi & 
Figueira nesse anno, e nem sempre aproveitava a via 
fluvial. 

D'este singular e criminoso atrevimento sómente 
liouve noticia alguns annos depois, na occasi2o em que 



o dr. JosB Adolpho Trony, sabio lente de direito, e o dr. 
Constantino Luiz Simaes Ferreira Gonçalves, distincto 
advogado em Coimbra e depois em Lisboa, tendo de ir a 
Lavos ouviram da propria bocca de dois dos tr iplantes 
da bateira a narração do facto. 

Egual graça, a de lhe abreviar 08 dias da vida, ten- 
taram fazer-lhe os de Midões. O logar escolhido para a 
proeza era o da propria quinta do aua boa mãe em An- 
tuzede. Soube-o elle pouco tempo depois pela bocca do 
sr. SebastiHo de Jlfattos, do logar do Senhor da Serra, 
ao presente fallecido, a quem foi referida por alguns do 
seu conhecimento, quando ia em diligencia de negocios 
particulares a Lagares, Oliveira do Hospital e outras 
povoações vizinhas. 

Mas muito posteriormente, ao cabo de alguns annoa, 
encoutrando-se, ao acaso, na loja do Sr. Antonio Vicente 
do Amara1 Monteiro, na rua da Calçada (hoje Ferreira 
Borges) com o sr. Fernando Gamboa de Vasconcelloa 
Aylla, e querendo este justificar que ngo era inimigo 
d'aquelle, adduziu em prova o haver obstado ao crime, 
coutou o modo como o dano devia ser realizado. em 
conformidade com a situação da casa e terreno declivoao 
pela parte detraz d'ella, e indicou o ponto de esconderijo 
até A partida, tudo por modo tal, que bem se mostrou estar 
ao corrente de todas as circurn8tancias.- A 100 passos, 
disse, póde atirar-se ena linha horizontal atravez das ja- 
nellas do seu quarto de cama ou do de escriptorio. - 
A 60, redarguiu elle, e contra as janelbas de ambos os 
quartos. 

Oinittimos as mais circumstancias que referiu para expli- 
car e tornar crive1 a audacia; mas, em preito 4 memoria 
do mesmo Sr., diremos que n%o duvidAmos da sua in- 
tervenção benefica. 

Aos siccarios s6 faltou todavia metter em linha de conta 
uma condiç%o: Os nossos dias estilo sdrnente h mercê da 
Providencia ! 

Cremos que ainda haverd em Oliveira do Hospital 
quem possa ter noticia d'estes factos. 

Do terceira aventura, do mesmo, jaez para egualmente 
lhe fazer a pavana, fullar-se-ha ao diante. 



2 . O  Cessação do Observador e surgimento do ConimbrZcenee 

Tinha começado a publicar-se em Coimbra o jornal- 
O Observador em 16 de novembro de 1847, como desforço 
ou esforço necessario contra os desvarios dos cabralistas 
então triumphantes (graças aos alliados es tems) ,  que se 
tornava mister por em respeito. 

Deveu-se a publicação aos esforços patrioticos dos se- 
guintes cidadàos : 

Dr. Agostinho de Moraes Pinto de Almeida, lente de 
mathematica. 

Dr. Francisco JosB Duarte Nazareth, lente de direito. 
Dr. Justino Antonio de Freitas, lente de direito. 
Dr. Antonio Luis de Sousa Henriques Secco, dr. addido 

em direito. 
Dr. Jos6 de Moraes Pinto de Almeida, futuro deputado, 

prestando-se a ser editor o : 
Dr. Jose Maria Dias Vieira e fiador o: 
Dr. Francisco Henriques de Sousa Secco, ambos futuros 

juizes de direito. 

Depois de vicissitudes diversas, quasi que s6mente um 
cavalheiro, alids dotado de muita probidade e com longos 
e importantes serviços ao seu partido e ao paiz, d'elle dis- 
punha. Quiz o acaso que este cavalheiro mantivesse desde 
alguns annos relações muito particulares com um doa 
principaes patronos do regulo de Lavos. 

A attitude tomada nestas circumstancias pelo jornal foi 
qual devia ner. NKo s6mente dava extracçuo-ás &rrespon- 
dencias sobre os crimes de Lavos, mas em artigo da re- 
dacção, inserto em o n.O 667, de 7 de janeiro de 1854, 
esmagou de vcz a borda e o chefe. 

Foi grande a irritação que d'este se apoderou por tal 
motivo contra O Observador (a); o patrono principal in- 
terveio. 

(a) Estava de posse o regulo at6 esto tempo das columnas 



Infelizmente, attendido pelo cavalheiro a que acima nos 
referimos, este exigiu que o jornal deixasse de escrever 
contra os assassinos de Lavos. 

Por muita que fosse a consideração que os correligio- 
narios lhe votavam, não era possivel condescender com 
t to  peregrina preienção. Tractou-se, por isso, de occorrer 
ao caso imprevisto, como melhor consta das seguintes 
palavras que se encontram no alto da l.a columna da l.a 
pag. do n.O 681 do Observador de sabbado, 21 de janeiro 
de 1854: 

a Expediente. - Por motivos ponderosos suspende-se 
hoje a publicaçHo do Observador. Na terça feira, 24 do 
corrente, principiar& um novo jornal politico, instructivo 
e commercial, intitulado - O Conimbriwnse, que jA se 
acha legalmente habilitado. D 

Preferiu-se este titulo por ser o proprio, que em 1845 
se pretendeu dar a um jornal de cuja habilitação Re tractou, 

d'este jornal, onde fazia imprimir as suas chamadas deferae contra 
as  aggressões, que lhe dirigiam, designadamente no Lilerul do 
Mondcgo; e 4s vezes, diga-se a verdade, com vantagem egual, 
porque aos crimes que lhe exprobravam, respondia elle lançando 
em roeto oe mesmos ou outros aos seus detractores, cumplices nos 
d'elle proprio. (Isto intenda-se no easo em que os seus dictos de- 
tractores fossem os que elle denunciava como taes. Cumpre porbm 
notar, que entre os que o hostilizavam havia muitos homens de 
bem.) 

J& se vê que nem o publico nem a lei tinham nada que ver com 
semelhantes articulados, senão como provas provadas contra todos 
os auctores d'elles. 

Succedeu, não obstante, que numa ou noutra defeea elle invol- 
veíise aggress0es contra o delegado do thesouro, e tambem contra 
o secretario geral, desde que este, acceitando-lhe a demissão, a 
propoz ao governo, e bem assim a nomeação do novo admi- 
riistrador do concelho, dr. Antonio Germano de Barros, e do 
substituto, dr. Lidopio Mendes Pinto de Carvalho (Oficio do go- 
verno civil para o ministerio do reino, n.O 1:002, de 1 de dezem- 
bro, de 1852). 

E claro que eempre, que a cousa valia a pena, tinha respoetq 
prompta no mesino jornal. 



mas nunca chegou a conseguir-se (a), porque a auctoridade 
judicial d'esse tempo indeferia a julgar por sentença a 
idoneidade do editor e fiador, em quanto na repartipão 
competente se não tomassem os respectivos termos e o go- 
vernador civil, o celebre Lopes Vasconcellos, vulgo o 
Lopes terceiro, indeferia a tomar os termos em quanto 
não estivesse julgada a idoneidade! Jh se vê que iam 
ambos feitos no iopo. 

.# w ~ -  
Continuou no Conimbricenee a mesma redacção (fazendo 

parte d'esta o muito illustrado lente de philosophia, hoje 
decano jubilado, dr. Joaquim Augusto Simões de Carva- 
1110, e o muito distincto acadernico de entHo, e hoje nota- 
vel homem de estado, o Sr. conselheiro José Luciano de 
Castro) e até a mesma administração na pessoa do Sr. 
Joaquitn Martins de Carvalho, que jL a esse tempo a 
exercia por delegap'io do cavalheiro acima alludido, tem- 
porariamente ausente em Lisboa e que, acto seguido, veio 
com proveito publico a ficar editor e senhor do mesmo 
jornal (b). 

Vê-se pois que a qneetão dos assasainos de Lavos deu 
fim a um jornal, e occasi2o A publicação de outro; ou 
melhor fez mudar o titulo e a propriedade do jornal. 

Consignamos o facto, para que se possa hóje julgar 
da iruportancia dos patronos do chefe, e das amarguras 
que teve de aupportar quem seguia estrada coimbrã. 

(a) Era o principal influente para a fundação d'este jornal o 
ar. Augiisto Ferreira Pinto Basto, muito digno presidente de com- 
misslo eleitoral do districto; ma8 cooperavam com S. e~.. todos ou 
quaei todoa os cidadãos atrae referidos no texto. 

(b) Não B para aqui a enumeração dos serviçoe prestados por 
ente cidadâo honrado; mas nunca ser8 de mais o consignar em 
toda a parte, que a causa da ordem pnblica e da liberdade legal, 
a das lettras patrias, e muito especialmente a da sua historia po- 
litica, a d o ~  interesses materiaes e moraea do districto o teem 
contemplado sempre batalhador atrenuo. 



3 . O  Alteraçaio do itinerario 

E m  23 de abril de 1852 faziam a sua entrada festiva 
em Coimbra sua  majestade a rainha D. Maria 11, sua  
majestade el-rei o sr. D. Fernando II, o príncipe real, 
depois D. Pedro V, e o sr. infante, actual rei D. Luiz I. 
Estiveram no dia 24 e 25; e sahiram em direcção a o  
Buasaco no dia 26. 

E m  um dos dois dias intermedios, talvez no segundo, foi 
o secretario geral  chamado ao  gabinete, nos paços d a  
Universidade, do duqiie de Saldanha, presidente do con- 
selho d e  mini8troe e ministro d a  guerra, que  fazia parte 
d a  comitiva real, e pelo mesmo duque, estando presentes 
dois respeitaveis cavalheiros, ambos altamente collocados, 
um n a  ordem militar (a), cabralista e n a  civil o outro, patu- 

(a )  Depois de 1834 surgiram alguns liberaes, com quanto sem 
grande bosea politica; pois, tendo a infelicidade de cahir nas gar- 
ras do miguelismo, de que 06 conseguiram libertar-se bem arra- 
nhados, votavam a essa parcialidade odio eterno, e posteriormente 
clara desaffeição pma com oa retembriatas, que prbgavam o esque- 
cimento do passado, e para com os seus suwessores, os patdea'as, 
qu recebiam lias auas fileiras os vencidos de Evora-Monte. 2 manifesto que por necessidade tinham os mesmos liberaes de 
ee converter em charnorros, e depois em cabrdstas.  

O cavalheiro a quem nos referimoa pertence de certo ao grupo. 
Um dia, achando-nos em sua casa nós dois e um terceiro, dizia 

elle: Se a J u d a  do Porto triupnphanse, teriumos novamente o 
miguelierno em sccna, porque as forças d'este eram a s r b  superiores 
para wbjugar as da mesma Junta. 

TomLmos a liberdade de discordar, e dissemos que nessa hypo- 
these a Junta veria as suas tropas de 1: linha reforgadas com ae 
proprias do governo de Lisboa. 

[Posteriormente um acontecimento de Hespanba veio dar-nos 
razão. Toda a gente sabe que, depois da batalha de Alcolêa, as 
tropas da rainha D. Iznbel foram encorporadas nas doa vencedores; 
o que deu causa a que o pimpãoeinho do dia, o general Caballero 
de Rhodas, empavonado ao ver tanta gente juncta em torno de 
ai, clamasse: A Lisboa! A Lisboa! E com effeito teria levado por 
diante o dislate (atd mew caminho...), se o principal mordomo da 
festa, o duque da Torre, íixando um doe olhos no leopardo e na 
aguia o outro, d o  tivesse prudentemente borrifado oom qua friq 



leia, foi interrogado sobre se poderia ser designado para 
o descanço do almoço o logar da Marinha Pequena, dado 
que se pernoitasse na Figueira da Foz, na volta da 
digressão ao norte. Como a paragem em tal povoação 
importava necessariamente que o almoço s6mente podia 
ser servido em casa do administrador do concelho, o secre- 
tario geral respondeu que lhe parecia dever qer preferido 
outro logar, porque este ficava muito proximo do ponto de 
sahida, para a refeição, e que se habilitaria para informar 
posteriormente a S. ex.' qual elle devia ser. 

Os dois cavalheiros fallaram então por sua vez, e es- 
forçaram-se por demonstrar que nenhum era azado senão 
o referido. D e ~ o i s  de breve discussão entre os tres. em 

L 

que os dois se empenhavam por levar a comitiva real para 
casa do administrador do concelho, e o secretario geral 
procurava ao contrario evitar por todos os modos que isso 
succedesse, o duque resolveu definitivamente segundo o 
parecer dos dois, effectivamente mais auctorisados pela 
situação social e edade do que o referido secretario geral. 

Nessa conformidade foi este. e o entgo director das -. - 

obras publicas, cada um na parte tocante, estudar a orla 
maritima do districto desde a Tocha, pela Brenha, Fi- 
gueira da Foz, Et Marinha Pequena, e até aos confins 
do mesmo districto com o de Leiria. Sahindo a comi- 

o patriotismo de Caballero, scquioeo de merecer a oitava maravilha 
do mundo diplomatico europeu, e por isso ostentando-se de raça 
tão eeponjoea, que mais parecia teutonico.] 

Depois accrescentdmos, que os batalh6es em que os officiaes mi- 
guelistas preponderavam, respiravam já tambem liberdade; e por 
fim que para esses proprios officiaes a questto era nBo a dynaetica, 
mas a da garantia das patentes. 

Ao ouvir este ultimo motivo redarguiu: Que razóes o levam a 
pmear aeaim? 

Respondemos : Porque, tendo utado no meio d'ellee, ouvimoe a 
UM linguagem. 

Calou-se, e fez convolar a conversa para assumpto diverso. 
Despedimo-nos; e, logo que pizamos as pedras da rua, observou 
o terceiro: O general entupiu desde que V. M.ce O informou de ter 
feito camaradagem com 08 miguclietas! Era verdade. 

Deve entender-se sob as bandeiras da Junta do supremo goyerno 
do Porto, ollee e 1160. 



tiva real do districto de  Aveiro e entrando no de  Coim- 
bra, o jantar e pernoitamento seria n a  Figueira e o al- 
mos0 do dia seguinte na Marinha Pequena. Deram-se neste 
sentido as necessarias providencias (a). 

Mas desde que isso foi publico, a s  cartas anonymas 
acotovelaram-se umas :is outras em direcção ao  quartel 
general do duque, segundo c~itiio constou, exprobrando-lhe 
que consentisse em que suas majestades fossem a tal casa. 
Seja como for, foi communicado para Coimbra que a co- 
mitiva real já não iria ti Figueira (6 ) )  e mandado adoptar 

(a)  O administrador contava tanto com ver assim honrada a sua 
casa, que at6 mandou fazer o fardamento respectivo, e como lhe 
não chegou a servir na occasião prevista, para não perder de todo 
o feitio, exhibiu-o em uma procissZo, que teve logar no dia 1.0 de 
agosto d'esse anno. (O Liberal do Mondego, n . ~  177, de 7 de agosto.) 

(!) Eis aqui a. primeira carta, que sobre o assumpto nos foi 
dirigida pelo marechal : 

Ill.*ifl e Ez.mo Sr.-Meu amigo: Instanclo os meus collegas no 
ministerio para que a colta de Sua Majestade á capital se abrevie, 
attei~dendo a estarem reunidas as carnaras, houve a mesma Augusta 
Senhora por bem resolver passar o Mondego em Montemdr no dia 
25, e ir  pernoitar em Soure, deixando a 8Ua v i d a  (I Figueira para 
a sua proximu viagem &a provinciaa da Beira e l'raz.oa-Montw. 
Pernoitar80 portanto Suas 1Mqiestades e Altezas em Monte-Beat 
em 26. Dizem-me que ?ta grandes dificuldades em preparar alli 
um aposevito commodo para os Auguotoe Viajantes; por isso, qualquer 
que seja o districto u que Monte-lieal pertença, eu desejo que v. ez." 
concorra com o gocarriudor civzl de Lezria, para coi?junctamente 
fazerem quanto estfjcz 110 seu alcance para que Suas Majestades e 
Altezas soflram o menor iticommodo yossiuel. 

E:gualniente rceo~~mtendo muito a V. E X . ~ ~  que faça preparar todos 
os riecessavioe transportes, parci que a passagem do Mmdego de 
Montemdr para a nmrgem ~squerda se ejectue com a possiuel bre- 
vidade. 

Estimarei que V. Ex." teiiha continuado a passar bem, e que 
accredite que sou- De V. Er."-attento venerador e amigo.- 
Saldanha. 

Oaar, 22 de maio de 1852. 

HR, como se v&, alguma discreparicin entre as pousadas e diaa 
TOII. IV 19 



novo itinerario, segundo o qual, ao saliir do districto de 
Aveiro, suas majestades jantariam e pernoitariam na villa 
de Cankanhede, e no dia seguinte aliiioçariam na de Dlon- 
tem&-o-Velho, para proseguir na jornada, o qual ainda 
assiin foi alterado na chegada a Cant:~iilieile a 24 de 
maio, pela firme resoluçuo de sua mnje\tade a rainha 
de se almoçar no dia seguinte nessa mesma villa, e de se 
jantar e pernoitar em Monterntjr, como assim foi. 

Mas ainda o caso aqui nào ficou. Apenas suas majestades 
deram entrada nos seus aposentos d'esta noutros tempos 
t%o celebre villa, chegava da Figueira uma numerosa e se- 
lecta cornmissão, acompanhada por muitas outras peseoae 
gradas, que vinha instar para que suas majestades lhes hon- 
rassenl em todo o caso o villa, hoje cidade (a), com a aua 
presenqa. 

Para condescender tanto quanto possivel com empenho 
t to  sincero, prestou-se sua majestade el-rei o ar. D. Fer- 
nando a visitar a Figueira junctamente com o principe 
real, para onde embarcaram ás 5 horas da manhã do dia 46 
na ponte da Alagoa, seguindo valla Nova abaixo, subindo 
depois na volta pelo rio velho até Verride, e continuando 
por terra a encontrar-se com ma majestade a rainha e 
com o infante L). Luiz em Sourc, onde eram esperados 
para o jantar na casa do velho general, visconde da Ponte 
da Barca. 

N%o proseguimos neste assumpto, porque s6 tivemos em 
vista aproveitar a parte tocante, para accentuar nova- 

d'ellas designados ria carta, e as do nosso texto. fi claro, que neste 
roferimos aqiiillo em que a fixial se assentou. 

I'or demais 8t:i.í~ advertir, que o motivo allegado do apres- 
sainc>nto da jornada era sómente especioso, porque qualquer da8 
variantes (travessia do Rlondego em ,lloiiternCr, preferida agora, e 
travcssia do mesino rio ua sua foz, juncto da Figueira, de priucipio 
preferida) nZo apresentavam entre si differcnga apreciavel na 
exteusGo. 

(a) Vilia por decreto de 12 de março de 1771, cidade por de- 
creto de 20 de ectembro de 1882. 



mente o valimento dos protectores (a), do administrador 
do concelho de Lavos, qiie era tal que levou o duque a 
adoptar um arbitrio, de que teve de desistir desde que a 
opini3o publica se lhe manifesto11 adversa. 

E para concluir neste particular, referiremos que em 
Montembr o duqiie observou ao secretario geral, que elle em 
Coimbra devia tel-o posto ao corrente dos motivos, pelos 
quaes a Marinha não deveria ter sido escolhida para des- 
canço na marcha. 

O secretario geral redarguiu-lhe então re~peitosamente, 
que havia dieto muito mais do que era neceesario para 
determinar a resolução de s. ex." O duque, ao menos 
apparentemente, acolheu benevolo a resposta. 

Uma palavra final! 
É o districto administrativo de Coimbra talvez aquelle 

em que a Regencrayáo foi mais calorosamente saudada! 
Pois não se duvide. A razão do facto esteve manifes- 

tamente, em qiie Coimbra se achava cançada de ouvir e 
saber aue em hlidiies e em Lavos se assassinava e rou- 
bava impunemente, e almejava que a auctoridade pu- 
blica deixasse emfirn de cooperar, ou ainda do ser inerte, 
na presença de taes factos. 

Os funccionarios da Regenera950 satisfizeram, tanto 

(a) Quando assim fallamos nâo os reputamos a todos movidos 
pelos mesmos motivos; nem os sujeitamos a responsabilidades 
eguaes; e nem mesmo classificaaios como taes os individuos, que, 
menos prudentemente, concorriain com ou seris actos a favorecer 
a impunidade. 

Por exemplo: Quanto xo juiz de direito de Coimbra, ciijos factos 
referimos e criticiimos, dcvcn~os 1150 occultar que sempre foi tido 
por liornem serio e justo, com quanto um pouco excentrico. 

Um agente dos protectores da  villa de  Boes, eutâo cm 
Lisboa, era tao tolo oii i i l l [ ~ ~ S t ~ r ,  que não duvid~rva escrever, 
para Coimbra, que certo miuistro não si, o attendix, mas lhe afiir- 
iiiava quc o governo sóuicut~ por ueceesidtide aturava o governador 
civil ! 

& bom saber-se, que o louco cmpcnho d'elltls ern a deniissão do 
mesmo funccionario, para  :ic:rbar de vez a questão. 



quanto possivel, aos votos da honrada, illustrsda e liberal 
Coimbra! (a) 

(a) Sobre o que ahi fica escripto podem ler-se os officios diri- 
gidos ao governo : 

novembro 
r 

n 

dezembro 
P 

,, 
8 

jaceiro 
n 

r 

março 
8 

E os dois officios confidenciaes (ás ordem- do  leitor) : 

N.0 1:311 de 3 de dezembro dc 1853. 
D 63 8 13 u janeiro » 1854. 

Quizemos consultar ainda alguns outros, mas irifelizmente o50 
nos foi isso pousivel, porque, achaudo-se armazenados a granel, 
begundo nos iriformani, os livios e papeis mais antigos da secretaria 
pela necessidade de abrir logar aos accrescidos na sala principal 
d'ella, não 15 facil hoje encontrar lá qualquer ohjecto no momento 
em que d'elle se careça. O edificio dos Loyos tem capacidade pwa 
sEde de diversas repartiq0es e respectivos archivos ; mas para isao 
carece-se de que se deixe de prestar l:E. aposentadoria aos gover- 
, nadorcs civis e secretarios geraes. 816111 de ser um vicioso syetema 

converter crn doinicilios doiiicsticos os editicios consagrados ao# 
serviqou publicos, na hypothese tem isso dado logar a que os di- 
versos, alitis respeit:ibilissimos chefes, que se vão succedendo, pro- 
curem adaptar os coiiipartimentos As cornu~odidades da sua resi- 
dencia. Nâo raro o que um faz desfaz o outro; d'onde resulta que 
sâo avultadas as deupezas, que o cofre publico tem supportado e, 
graças á graiidiosa gratidào da excellentissirna presidencia da 
executiva, coritiiiriará a supportar. 

E m  1861 o claustro parallelo á rua dos Loyos era a residencia 
dos governadores civis; o outro claustro paralle1,o rua Larga era 
a quota usufructuaria dos secretarios geraes. A secrctaria ficava 
apenas a estreita e acanhada galeria quadrangular, onde hoje 
esttí a repartiqiio da Juiita Geral. 

Actualmeutc u sala c secrctaria do Tribuual Administrativo 



(Abril e maio  de 1861) 

Por vezes, no decurso do nosso seculo, Portugal tem 
saudado no auge da alegria unisona os seus devotados sal- 
vadores; em 1808, oppresso pelos soldados do heroe, 
que a França fez o portentoso homem rlo scculn XIY;  

em 4820, oppresso pelo despotismo desalmatln do bretão 
prepotente, que entrara defensor para coricluir dictãdor 
cruel; em 4834, oppresso pela facção liberticida, que, 
para subjugar a causa da civilisação moderna, inventara A 
ultima hora uma ley/itimidnd~ até então totalmenti? igno- 
rada; em 4846, oppresso pela facçIo fedi-frega, que, di- 
zendo-se liberal, ao mesmo tempo cuspia nas paginas do 
Codigo Fundamental da naçno, e escarnecia dos direitos dos 

acham-se nas aguas-furtadas do edificio, para onde se sobe por 
uma estreitissima e iinpropriissirna escada. 

Dt! pois o governo uma ajud:~ de custo para aposentadoria aos 
governadores civis e secretarios gemes; ou forrieça-lhes boleto no 
antigo collegio de S. Boaveritura, que fica logo ahi d mão e B bem 
bomzinho para o effeito. 

Nem com a mudança suas ex.*l têem mór incommodo; tudo 
se reduz a atravessar de lado 8 lado a rua dos Loyos, mesnio 
de roupão e com sapatos de ourello, se desentupirem a entrada 
principal do edificio, ha annos inconvcnicntcmente tapada a pedra 
e cal. 

Archivo a granel uBo ptide ser; é preferivel auto de f6, iucrueiito 
6 claro. 

No que fica dicto uiio pretendemos irrogar ceiisrtras a quern quer 
que seja; fazemos apenas a apreciaç&o geral de factos riotorios. 



povos ; em 4851, oppresso novamente por esta mesma I 
facção, que  conseguira restaurar-se no poder supremo pela i 

mão dos exercitos extrangeiros ! 
E m  qual d'essas notaveis epochas ter4 sido maior o 

jubilo nacional, quasi não ha inquirir ; desde que I? mani- 
festo, que em torias ellas siihiu a extremos, apenas criveis 1 
para os que nem foram victirnas das succcssivas tyrannias ' 
nem testemutihas do seu aniqiiilamento. 

Ora pois, são da nossa virilidade os acoritecimeiitos da 
drrradeira d'essas epochas; presenceiimos alguns d'elles e 
ainda hoje os reniemoramos com saiisfac;ão, visto que a 
saudade não p6de quadrar a todos elles. 

Intentamos por isso transrnitlir aos que vieram depois 
de  n6s ;i  lu^ du mundo a noticia breve d'esses acontecimen- 
tos. 1,ocrarão ao inerios ficar sabeiido, que a liberdade 
que hoje disfructam tem anverso -o soflrirr~ento e o com. 
bate, e rc\.erso - a uictoria P a justiça. 

Estampamos ha jA quatro annos as nossas lucubra~ões  
nas paginas clo Cuni,)rbricense, pela 01)sequiosidade do sou 
illustrado rstlactor, a contar do n." 3:845 até ao n.' 3:881, 
com excepçáo de  alguns nurneros. 

Eram ellas escriptas em estylo despretencioso, por 
t7ezes, confessemol-o, iim poiico folgasão, e com o intuito 
de  permanecerem anonymas. 

Jlaç na vespera do começo da divulgação o respeitavcl 
redactor amigo, julgandn talvez auctorizal-as perante o 
publico, divulgoii cujo eram. 

Como nunca nos enrergonhhrnos do que uma vez dis- 
semos ou escrevemos, ahi $30 agora sob o nosso humilde 
nome, com quaiilo a auctoridaile, se algiima ellas Icem, B 
s6mente dt+vid,i ri exactidão e imparcialidade que as re- 
vestem, segrinílo creruos. e, como juiz em que nos lou- 
vamos, melhor decidirri o leitor desprevenido. 



Expulsa do poder, por virtude da insurreiç%o nacional 
de abril e da maio de 18.16, conhecida lia Iiistoria pelo 
noine de Reuolzqüo da A11~ria da Forcte, ou I2evol1~güo do 
2llinl~o (a), a facç2o cnt)ralista inal podia resignar-se com 
a sua triste, mas inerccida sorte. 

Começou, por isso, ein breve a tramar para empolgar 
de novo o m:indo e repetir em seguida a explorayão do 
malfadado Portugal. 

Recolhia entretanto ao reino o marechal duqiie de 
Saldanha, depois de prolongada ausencia, urn pouco deu- 
conhecedor talvez do exacto valor do8 factos, que aqui 
se haviam realisado. A facçao coiiseguc imparceiral-o no 
trama, e fazer da nobre espada do marechal o principal 
instrumento da sua elevaçfio. 

Ainda assim, a revolii$o iniciada em a noite de 6 para 
7 do outubro de 1846 (conhecida na bistoria pela deno- 

(a) Houve a t é  um jornal que, começando a publicar-se por esso 
tempo em Lisboa, adoptou para leininn o segundo dos doia titulos 
- 4 Revolução do Miriho. 

E sirigiilar, que lhe dessem duaa numeraçòee, por quriiito, teiido 
sallido o n.O 1 em 28 de maio, e o 1 i . O  77 iio 1." de setvnil~ro, 
uma nova redacçi i~  aproveita a Iiabilitnç80 do jorrinl, mas enjeita 
as  responsabilidritl~a da  rctlacçao anterior e publica o scu riovo 
n . O  1 ein 7 de  scteuibro, e o 11.0 25 em R dc oiitubro. 

Outro niio tenios e cremos ser este o ultimo, oii cin todo o caso 
o pt~iiiiltirno, visto que depois da noite de  6 parz 'i de oiitiibro, os 
~wtriotu3 redactores haviam coiri certeza 1nrg:ldo a pcBiinn, e to- 
mado uin d'astes tres ruiiios; u palacio do coruir Aibdeiro, as  tra- 
peirae de edifioio ignoto, oii a iuarccha para o c:Lmpo do combate 
aIt:,iii das portas do Lisboa. 



minação de E:t)tboscada de 6 de oz~kbro)  esteve a ponto 
de falhar, e sómente logrou o resu1t:~do final e fatal, por 
isso que tres grandes naçiies correram a salval-a, em Inalo 
e junho de 1847. 

Prostrada a causa nacional, o cabralismo alcançou, sem 
competencia, o poder, que tinha escalado em a noite da 
enzboscada; mas restauraçh completa e sem disfarces 
aómente a conseguiu com a demisslo do duque de Sal- 
danha, e restituição do conde de Thomar ao ministerio, 
agora na qualidade de presidente do conselho, em 18 de 
junho do 1849. 

Ingrata como o capricho, desde que a espada do 
marechal lhe era dispensavel, procurou a facção cabralina 
quebral-a, na impossibilidade de Ih'a fazer embainhar. 

Começa, ou melhor proniincia-se entao mais energica, 
a nialquerença entre o duque e o cabralismo, que, in- 
sensato! ousa demittir o heroe de Alilioster, seguidamente, 
doe cargos de mordomo-mór da casa real, de vogal do 
tribunal siipremo de jristiqa militar e de primeiro adju- 
dante de campo de el-rei I). Ferriando (tc). 

Não era o duque de caracter acconimodaticio, a ponto 
tal que podesse facilmente resignar-se. Pela inefficacia dos 
meios legaes, necessario lhe foi recorrer aos expedientes 
extraordinarios. Estavamos nos ultimos mezes de 1850, e 
j& sem rebuço se fallava em revolução; mas o anno des- 
pedia-se, e outro comeqava, sem que ella se manifestasse, 
com quanto sempre esperada e melhor desejada, e, dire- 

(a) Não encontramos no Diario do Governo a carta regia de 
demissgo do cargo de mordomo-mór; mas em brochuras do tempo 
lemos que tem a data de 7 de fevereiro de 1850. 

Um decreto de 3 de março de 1850 reune os dois officios de 
mordomo-mór e de estribeiro-mór num só officio. 

Outro decreto da mesma data nomeia para este o duque da Ter- 
ceira (Diario do Governo, n." 53 de 1860). 

Dois decretos de 13 de msrço de 1850 esoncram o drique doa 
dois ultimos cargos referidoa iio texto, por meio de termos eeveros, 
pois o accusam de faltar 4 disciplina militar (Diario do Governo, 
n . O  62). 

Seguidamente deu-se d'ellee nova ediçiio, sendo reproduzidos 
na Ordem do elrerrito, n . O  15, de 14 de março do mesmo snno. 



mos mesmo, provocada pela imprensa periodica e pelas 
brochuras, que procuravam levar á maxinia tensao a in- 
disposiglo erdrc o duque e o conde do Tliomar. 

Partida de Lisboa : O primeiro plano aborta 

E n t r e t ~ n t o  o duque n5o se descuida, e ia aplanando 
o caminho Dara uma revolta ~a rnmente  militar. Seeundo 

-2 

o plano do marechal deveria esta consistir em uma forte 
deinonstraç30 armada, com o centro na actiial cidade d e  
Santarem, ent5o occupada pelo regimento de  cavaliaria 
n.O 4, sob o commando do coronel Jcronynio da Silva 
Ma1don:ido d c  Eçn, com quem elle contava, n fim de  lhe 
assegurar esta importaiita yosiCão, para a qual convergi- 
riam os diversos regimcnto~, de  C I I ~ R  adhe~%o ~e fiava. 

Reunidos ahi os seus tieis soldados, Saldanha pro- 
punha-se impor-se ao riiiiiiatcrio tlo conde (ia Thomar, e 
esperava furiciadamente, que o faria baquear. 

Preparadas as cousas saiu cinfim d e  Lisboa o duque, 
na  manhx d e  serrunda feira. 7 de abril de  1851. na com- 
panhia dos seusudois dedi&dos amigos, D. ~ i ~ u e l  Xi-  
menes de  Sandoval, posteriormente visconde do Pinheiro 
[então tenente-coronel, depois general de divisão refor- 
mado, fallecido em maio do aniio corrente (a)] ,  e Francisco 
Dainazio Roussado (iorjão (então capitno, depois general 
d e  brigada, o proprio qixe deu origem L grave (!) questdo 
chamada dos coroneis eni 1851, ao presente fallecido) ; e ,  
afhra estes, do seu fiel creado de  appellido Ribeiro, e de  
uma ordenanpa de  lanceiros (h). 

(a) Isto 6,  em 1884. Fique d ~ s d e  j4 entendido, que todas ns vezce 
qiic o texto se refere ao anno actual, estc anno Q o de lSHi, ein qiic 
o mesmo texto foi publicado no Conimbricense. 

( h )  Para que. H. jornada coineçssu(l desde logo coiri sabor militar 



A16m dos dois referidos militares partiram de Lisboa 
tambem no niesmo dia, em coinmissào especial: 

Luiz Paulino de Oliveira Pinto da Fraiipa, então te- 
nente, hoje coronel, visconcle de Fonte-Nova e par do reino. 

Salvador de Oliveira t'iirto da  França, irmão do ante- 
cedente, então tenente, depois inajor e ministro da guerra, 
fallecido ha j;l algiiiis annos. 

Depois forain juntar-se ao duqiic : 
Antonio de C:~rros Saldnnha da (iama, entzo alferes, 

hoje coronel cle cava1lnri:i. e visconde da Villa-Nova da  ltai- 
nha, sobrinho do iriarcchal, e tiitio tlo visconde de Santa- 
rem, notavel tanto ria carreira piiblica, como na repiiblica 
das lettras. 

D. Francisco de Assis e Almeida, então tenente e 
actualmente major reforiiiaílo. 

D. Rodrigo de Almeida, irmão tio antecedente (e anibos 
sobrinhos do marechal), então alferes c prosenteiriente te- 
nente-coroiiel de cavallaria. 

Conde de Saldaiiha, capitão. 
Cnrlos de Soiisa, alferes, depois visconde de Pernea. 
D. Pedro da Costa de Sousa dc Macedo, dcpois conde 

de Villn Franca. 

usou o mareclial do scguintc espcdiente, qiic ouvimos da sua pro- 
pi ia bôcca. 

Coino se sabe, os dois rnarechxes, duques da Terceira e de Snl- 
daiilia, tinliam uatl suas residcncias, cada qual As suas ordens, 
urna ordenança de lanceiros. Ao encetar a marcha o duque fer-se 
acompauhrtr do seu soldado, c deixou recado ein casa, para que, 
quando chegasse o outro soldado, qiiv devia reridrl-o, se lhe dis- 
sesse qite scgiiissc para Cintra, ondo por efy~ito do ciicoiitro dos 
dois logrou o duque ter doas ordeu:iric;.is t1eb:tixo de iiifio. 

D'ahi por deaiitc ncoinpanharam o duque ainbos os dois. tendo-se 
occorrido h3 duviilad qiic? oppozemm pela falta de prcveng80 e de 
meios, deixados Rs fauiilir,~ (pois um oii ambos eram c:tsados), 
com a proti1ess.l fuiiii,il dc se Ilies mandar aboriar em Lisboa todo 
o necessario. 

A iinprerisa c b  ihi:iliiitn [lignoii-se dizer por esta occwsiZo, que 
o murechal roubara ns dictas ordenu~aças a confiança do goverfio, 
que ae tinha tntregado á ez~a Iionra. 

Pilherias cabralin:~~, que ainda hoje f:~zcrn rir a geiitt., ao priisnr 
n+ honestidade dos 91~ol.ulistas do lei, ou irisllior da Lri. 



AlBm d'estes partiu tambein de Lisboa: 
D. Antonio Jos6 de Mello, vulgo o Estopada! que atra- 

vessou o Tejo, e acompanhou sempre a Joaqiiim Bento. 
Naturalmente seria o encarregado de Ilie levar as ins- 
trucçt;es definitivas do duque ao sahir da capital. 

E desceu de Leiria ao encontro do marechal: 
Antoriio José Vieira Sancta Rita, antigo magistrado 

administrativo, que desde esse momento acompanhou c se 
ligou á sorte dos insurreccionados (a). 

(.c) Conhecemos, sem todavia nunca lhe haver fullado, que nos 
lembre, a Sancta Ilita, quando, eu1 18-10, era serrctario geral da 
administração geral do dirrtricto de Coiriibra. Em 184G rimol-o 
preso (ou mellior sob prieiio, mas na companlii:~ dos srs. Auqusto 
Ferreira Pinto Basto, J o b  Carlos do Amnrnl Osorio e Sousa, 
depois visconde de Almeidinha, Autonio Augiisto Coelho de Ma- 
galhãcs, Fernaiido Eduardo Vasques da Ciiritia, depois visconde 
de Maiorc-a, e de outros chefes eonspicuos do nioviineuto neeiooal) 
tio meio das forças populares (incliiiiido o iml)roviaailo batalhão 
de aspecto marcial pela uniformidade do fardamerito, e arma- 
mento, coin sua musies na frciite), quc de Aveiro, aoride elle 
era ao trinpo governador civil, furiccionando uiiicamente desde o 
dia 4 at8 14 de maio, rnarcliavani sobre Coimbra, rsaetamente na 
occasi;io em que ess:~s forças de Aiiç& flanqueavam sobre a sua 
esquerda, para, pela aldeia de Uarcoiço, gxnharerii a estrada real 
do I'orto, iio poiito cliainndo Alto de Sancta Luzia, a fim de cortar 
a passagem ao bntalhiio dc caçadores n.O 8. Segundo aviso trans- 
mittido de Coirnbra pelo ent%o iiotnvel c~iidillio popular, o padre 
Antonio de Jesus Maria d:t Costa, suppuiiha-se que os cnçadores 
tomaritim aqoella direcçio, mas ao cabo operaram a sua retirada 
por Cellas e Sancto Antonio dos Olivaes. 

Em 1851 torniimos a vel-o na comitiva do duque em Coimbra. 
Firialinente vimol-o ~ iur ia  uma terceira e qii:lrta vez, quando nos 
encontrkmos iin Venda-Nova, sobre a estrada de IAisboa, até onde 
clle, entiio govrrriador civil de IJciria, acompanliou a suas ma- 
jestades, na s u : ~  digressao As proviiicit~s do norte. e cin Valle de 
Nabnl, at8 oiidt: uOs fomos, oii talvez rnesmo d'eritro da villa de 
Soare, aoiidc elle tcria cheg:itlo :i cntr:tr, quando veio ao encontro 
de suas m;~jestadcs de regresso A capital. 

LJrna circutnatancia, que sempre 1101-o far& lembrado. 
Saliiiido 110s rle Coin2t)ra tia tarde tlr 21 de abi il n:i roinpnrihin 

do visconde de Sancto Antouio, gcrieral da 2.. divibko inilitai, fornos 
pertioitar, o visconde na casa do depois conde de Podciitcs (hospi- 
cio de Sancto Ar~tonio, juucto de Coodeixa), e 116s ii:i casa da respei- 
tavel frtmilie do nosso dilecto e saudoso amigo e condisciprilo, 
dr.  Jiistiuiaiio Auguato Dias da Silva, em Alcabidcyue, que hoje 



Quando a imprens:~ cabralista suppoz perdido o duque,  
baptisou esta  egreg ia  coliorte d o  i i i ~ r e c h a l  com o epitheto, 

se acha representada pelo sr. Wenceslau Martins de Carvalho, 
um dos homens mais prestimosos do seu concellio. D'ahi escre- 
vemos a Sancta Rita, para que se dignasse iriforinnr-nos do ponto 
na. extremidade dos dois districtos, onde devia, ter logar no dia 
seguinte o nosso encontro, a quaes horas coni probabilidade, e do 
modo como nos deveriarnos haver. 

Respondeu-nos de prompto o mesmo magistrado com a seguinte 
carta: 

I1l.m" e Ex.lno Sr.- Respondo á de V. E x . ~  Ser& bom que V. Ex.0 
espere a Bainha entre a Redinha e Condeixa, longe de povoado. 
iWo deve dirigir-se em primeiro logar senão ao Marechal, para 
este nlesmo de caminho apreeentar a V. i3x.a a El-Rei, e na pri- 
meira opportunidade ser& V. Exaa apresentado á Rainha.-Nlio tem 
lagar felicilação por parte de V. ICx." (Ngo temos idêa de fal- 
larmos em felicitaç0es na nossa carta.) Diria a opposipZo, que os 
cauullos de regallo do estarlo rincham com a cevatla do orçamento 
a picar lhe na barriga. E esfa a opinião do Marechal. - Deve 
V. E X . ~  beijar a mão á Rainha, a El-Rei, ao Priítcipe Real e ao 
I t~ fu~ t te  I). Luiz. Ehllar potico, a proposito e com tom que nada 
eeja doutoral.-E adeus, que teriho pressu.-De V. E~.~-coUega. 
- Sancta Rita.- Pombal. 

Racadoe do amigo T7irira. (Em Icttra diverea da da carta, e 
que julgamos ser do incsmo amigo Vieira, entffo dclagrdo do pro- 
curador regio ern Lciria ou Alcobaca, e que acompanhava a Sancta 
Rita.) 

Qu:indo horas dvpoia apcrt~imos a miEo a Sltncta Rita, que se 
tinha ade;tnt:~do i regia comitiva, pergiintou-nos o encanecido 
magistrado se nós tinharnos I(8vado a mal os seue conselhos, aos 
(luaeu ainda vcr1)alniente occrescentoii estes dois: que nos n lo  
fizesseinos rntrornettrdiyos com as pefisoas da real comitiva, e nos 
abstivessemos de entoar vivas. ~ o i s  cumnria auc deixassemos a , . 
tarefa das accI:iinaçOes ao povo, a quem skmente pertenciam; pro- 
curando amavelmente desc~ilvar-se de n'ol-os dar. attentr a aiia 
edade madura, e experiencia do mundo, em face de um moço 
inexperiente e principiante. 

Respondcrnos R S. BX.' que, ao coiitrario, muito Ih'os agradecia- 
mos, e tant i~ mais sinceramente, quanto se ajustavam perfeita- 
mente com R nossa natural indole. 

Com efl'eito, parece-nos, qiie nunca fomos intrztj0es; e coin certeza 
nunca d9rnos uzcas (e por isso tambein ncni movras) a quem quer 
qiic seja. Quando a occasiào o tem pedido, limitaino nos apenas a 
descobrir a cabeça, porqiie a educaçào assim o manda. 

Ainda outra. Em 1852 fomos ceitsurxdoa por factos adtincliitcs 



aliás niio applicavel a todos, por quanto  havia nella al- 
g n u s  jii velhotes:- Os sette rapazes truvessos do nza~.echaZ. 

E r r a v a  a somma, e por  isso não podiam de ixar  de fa- 
lhar-lhe os  calculas. 

Os primeiros factos da Regeneração passaili-se em 
Ciutra ,  Mafra, San ta rem,  Leir ia  e S e t u l a l ;  e guardados 
o s  d'esta ultima cidade para  depois, falleiiios j& dos 
d'aquellas villas e cidades. 

Dirige-se o marechal  para Cintra;  Roussado Gorjão 
procura  alcançar a adtiesâo d e  um dcstacarnento do regi- 
mento de infanter ia  n.' 7, q u e  alli  se achava, sob o com. 
mando d o  alferes Jos6  d e  Lernos, a o  qua l  v a i  fallar. Este 
recusa-se e da logo noticia d o  succedido a o  seu coronel; e, 
á parte a questão da disciplina militar,  andou  bein, sob o 
ponto d e  vista dos  seus arranjos, porque obteve ser im- 

A cultura do arroz, pela portaria de 28 de junho. N3o eram proce- 
den te~  os seus fundamentos, como mostr8mos na occasilo de r 
receber a accusar. 

PorBrn apparecendo ella publicada posteriormente no Diario do 
Govertio, n." 153, do 1 . O  de julho, julgAmos do nosso decoro pessoal 
pedir desde logo a exoneração do cargo, em requerimento e por 
ofiicio de 3 de julho, isto 8, do proprio dia, no qual houve em 
Coitritra conhecimento da publicagiio. 

Deu-se nos porbm satisfaçko pieiia na portaria de 10 de julho, 
que respeitoaamente pedimos fosse egualmentc publicada, como 
coodigilo da desistencia da demissão pedida, e com effeito o foi 
em o Diario do Governo, u: 172, de 23 do mrsino mez. 

Nito obstante disse-se no tempo, que os factos referidos tia por- 
tilri:~ sob, c destruiçiio ejecti1.a dos arrozaias cram vcrdactairoe 
qiiaiito ao districto de Leiri.1; iiirs qiit', nI» sciido facilmente 
ccii~~iravcl o governador e i ~ i l  <t'eusa ciil:~de, amigo iiitiino c pro. 
tcgido do inareclial, pois IP.IY~:LV:L tr'i sido tio :~uiio :tiitciior iiin dos 
seus coiiipaulieiros de fortuna, se ~ubscrtpttra a iiiesmn portaria 
para Coimbra. 

Perdoamos de todo o coiaçZo ao nosso conselheiro gratuito o 
momentaneo desgosto, que imprevistamente nos causou, iiuo só. 
mente tcndo attençiio aos conselhos dados e aproveitados, mas 
tambem h cóça que S. ex.' applicou aos desalinsdos envciienadores 
das populaç&s ruraes. Grande que fosse, sempre os hutnanitarion 
a achariam corn razão riiuito pequenina, e tanto assiin que ainda 
não logrou corrigir o imrnoral egoismo, spezar da cooperaçào, que 
o braço ccclesiastico prestou jh caritativameiite ao braço secular, 
dcecuidoso dos seus devores. 



mediatamente accrescentado com o posto de tenente, por 
decreto de 13 de abril. Letra paga quasi á vista! ( ( 1 ) .  

Primeiro insuccesso ! 
D'alli marcha o doque em direcção a Mafra, na cspc- 

rança de ganhar esse mesmo regimento n.O 7, que alli 
estava de guarnição, sob o commando do coronel 1,uiz 
Antonio de Oliveira Miranda. Este, porém, soffreoii as 
sympathias dos seus officiaes e soldados, encarcerando-os 
no quartel, e pondo d'est'arte cobro ao ineiior cont:icto 
d'elles com a pessoa do marechal. 

Segrindo insuccesso ! 
Luiz Paulino e Salvador de Oliveira foram de Li-boa 

em direitura a Santarem, no intuito de conseguir o 1,ro- 
nunciatnento do regimento de cavallaria n.O 4, tao in 
dispensavel ao movimento, quanto lhe cumpria nclssc 
caso guardar essa posigiio, bella em todos os sentidos, 
destinada a ser a base das futuras operações. 

Clicgados alli os dois emissarios, s6mente um, Salv:itlor 
de Oliveira, foi fallar ao coronel Maldonado, na casa pai.- 
ticular onde se achava passando a noite; mas nada ob 
teve d'este, que lhe disse haver recebido jd ordeni de 
conduzir o regimento para Lisboa, á qual ia dar irn- 
mediatamente cumprimento; advertindo todavia ao tiiiis 

sario do marechal de que, se nada tinha a recear da -,lia 

parte, seriam, ngo obstante, presos, elle e seu irmão, lbclc 
governador civil (visconde de Fonte-Hoa), logo que .o11 
besse se achavaiil em Santarem. E effectivamente e i s ~ ~ i i  

poucos momentos depois, procurados ria casa onde iiaviaiii 
pousado, mas felizmente JA fúra de tempo. 

'i'erceiro insuccesso ! 

(a) Curnpre notar desde jA, que não descrendo, mas, ao con- 
trario, tudo fiando da virtude da antiga tiierapeutica dos despotns 
piio e p~iu,  levaram os cabralistas mais loiige os seus odiou e :i- 
euas aiieiç0es ; por quanto aos dois coloueis, hlaldonado e Miraxida, 
fizeram logo covn?nendadores da antiga e muito nobre Ordrm da 
Torre Ir:sparla do Trullor, Lealciude e Merito, por decretos da 1:. 
de abril (Diario do Governo, n.O 88); mas aos dois eorouci> 
Joaquim Bento e Grirn Cabreira, exonerar:im do couiinaiitlo do- 
respectivos corpos, por decretos de 9 e 12 de abril (Uiurio d 
Gouerno, n.OB 86 e 88). 



Com a recusa não esperada do hoje general Maldo- 
nado, os dois emissarioa apressam o passo para Rio- 
Maior; e em quanto d'aqui Salvador de Oliveira envia 
um expresso a dar noticia ao duque do mallogro de San- 
tarem, Luiz Paulino segue immediatamente para Leiria, 
a fim de prevenir o coronel Sebastiào Francisco Grim 
Cabreira, commandante do batalhgo de caçadores n.O 5, 
de que o marechal se achava jP em campo. 

Chegando 4 cidade em a noite do dia 9, tracta logo 
com Grim Cabreira, que se proniincia então facilmente, 
allegando que esperava para o fazer, que se lhe apre- 
sentasse algum representante do duque, e marcha no dia 
seguinte, 10, para o sul ao seu encontro. 

Depois do desengano de Mafra, o duque seguiu para 
a Ericeira, onde se achava em a noite de 8 para 9 de 
abril, e talvez fosse nesta villa, que elle tomou a reso- 
lução de pasear para o norte. 

Vestidos alli os uniformes militares (a), continuou elle 
a marcha com os seus companheiros de fortuna, indo 
hospedar-se em a noite de 9 para 10 na quinta das 
Qaieiras (e n%o nas Caldas da Rainha, como sem exacti- 
dão escreveu o Diario do Governo, n.O 56), da honrada 
e conhecida familia Pinheiro8 (b), perto e defronte da 

(a) Tanto o duquc como os seus officiaes sahiram de Lisboa ri 
patzuna, para disfiirce. Os uniformes s6 os paderam ter na Ericeirti 
pela 1 hora da  iioite do dia 9. 

Apenas um oficial, o .9r. Antonio de Barros de Saldariha da 
Gama, hoje viscoride de Villa-Nova da Rttinha, sahindo de Lisboa 
na menhi de 8, vestiu o uniforme ao t,ranepor as portns da cidade 
e foi por isso o primeiro, que lá se apresentou fardado. Ia-lhe, po- 
rbm, sahindo cara a audacia, porque, perseguido por dois soldados 
de cavallaria da guarda municiprl de Lieboa, valeu-lhe ser mais 
vela o seu animal. 

(b) Eram nesse tempo vivaa ainda seia pessoas d'esta familia - 
Antonio Gomes da Silva Pinheiro; dr. Adriono G. da S. P.; 
Joaquim O. da S. P.; dr. José G. da S. P.; Francisco G. da S. 
P.; Anaelmo Gomee da Silva Pitiheiro (al8m de uma senhora, irmil 
eommum, faliecida ba mais de una anno), uuico que hoje vive nr 

TON, n eo 



villa de Obidos, cerca de 4 ou 5 kilometros ao sul da villa 
das Caldas da Rainha. 

Iam fatigados todos e faltos de dormir; pelo que o 
duque lhes prescreveu o repouso immediato, a fim de 
repararem as forças para a partida ao cabo de algumas 
horas. 

Entretanto os obsequiosos hospedeiros mandavam 
preparar uma opipera refeição, que era tanto mais de 
agradecer, quanto durante o dia as iguarias obtidas em 
paragens inhospitas não primavam nem em qualidade, 
nem mesmo em quantidade. 

Concluida a ceia appetitosa, cavalga e põe-se a caminho 
n comitiva na madrugada do dia 10, e o marechal logra 
emtim apertar a primeira mão de chefe amigo, que lhe 
traz soldados, pelo encontro com Qrim Cabreira, na villa 
da Batalha, e reconduz o batalhlo de caçadores n.O b 
a Leiria, onde descançam das fadigas da marcha. 

Foi d'eata cidade que o duque de Saldanha dirigiu ao 
seu collega duque da Terceira a famosa Carta-p~ocla- 
maçüo, de que posteriormente temos de fallar. 

L)arciu«s já aqui a noticia do itinerario e pousadas do 
batalhão de caçadores n." 5, para melhor intelligencia doe 
factos adtinentes. 

companhia de seu sobririho, JosC: Piuheiro, filho do dr. JosB PC 
nh?ro, unico dos iruiàos que foi casado. 

JS por i ~ s o  hoje representada a ianiiiia por estes dois cavallieirg 
thio e sobrinho. 

Ninguem Iia ahi, que li50 couheça esta respeitsvel familia, m6r- 
mente as peesoas que têem frequentado as Caldas da ICairiha, 
pelas apreciaveis qualidadea que a adornam. 

Iudo n6s alli a banhos etn 1858, junctamente com o g c n e d  
Maldonado, ao tempo goveruador civil de Coimbra, tivemos a 
houra da sua viaita, e a fomos retribuir em uma linda tarda 
Lembra-nos muito bem, de que por essa occasi80 nos estiverain (ã 

amaveis douos da casa indicando os pontos, onde se trocaraui u 
primeiros tiros eutre as avauçadas do exercito angio-luzo do cou- 
mando de Arthur Wellesley e de Bcrnardim Ciouiea Freire, c a 
retaguarda das tropiis fraucczaa do iutreyido geueral Laburde, 
ua ante-vespera do couibate da KÓliqa, ou Columbeira, ferido u 
dia 17 de agosto de 1808. Mau depoiu fomos 4s (Iaieirati outru 
yezee em algwe dos annoa seguintes ale o de 1863. 



No dia 11 avança o duquc e pernoita em Poiribal, a 
12 em Coimbra, a 14 em BotBo, a 15 na  Gandara de  
Morthgua (e não ern MortAgua, como inexactamente se 
disae na iiiiprensa), a 16 em Villa-ChE, a 17 em Vou- 
zella, e a 18 em Casti-o-Daire. 

Neste ponto, baldado o segiindo plano de  que logo fal- 
laremos, o duque separa-se dos seus tieis soldados, e 
edmente acompanhado por D. Miguel Xiinenes e Salvador 
d e  Oliveira, o pelo seu criado Ribeiro dirige-se aos arra- 
baldes do Porto. 

O batalha0 de  caçadores n.' 3, O destacamento de  ca- 
vallaria n.O 4, e o restante sequito retrocederam sobre a 
direita, indo pernoitar a 20 ein Vizeu, a 21 em Tondella, 
a 02 em Midões, e d'aqui, continuando a marcha por 
Lourosa, Gallizes, S. Thiago de Ceia e Ceia, fazem a 23 
nesta villa juncçgo com o batalhão de caçadores n." 1, e 
destacamento de cavallaria n." 5, caminhando depois todos 
para Gouveia, onde se :~cl;iavam quando estalou a felia 
revoluçZo do Porto, em a noite de  24 para 25 de  abril. 

Pronunciamento de catadores n.O 1 

Cumpre narrar agora as occorrencias de  Setubal. 
Cominandava nesta terra o batalhão de  capadores n.O 1 

o coronel Joaquiin Bento Pereira, depois barto do rio 
Z e ~ e r e  (a). 

(a) O Zezere é um doa tres rios, que descem da serra da Estrella; 
mas ao passo que os dois, o Mondego e o Alva, a costeiam pelo 
poente, o Lezere 1adoia.a pelo riascente, passa entre os dois Pedro- 
gHos, Grande e Pequeno, sob a antiga ponte do poetico e monta- 
nhoso C'abril, do qual toma o norne, e, banhmdo com suas aguar 
diversas povoagões, vai tinalmunte corifundil-as nas vagas do Tcjo. 

Foi pois este rio fcroz, que prestou complemento ao titulo de 
barlo, çouferido a Joaquim Bento Pereira, com sobrttda juatiga, 



Fiel ás promessas feitas a o  duque,  preparou-se para c. 
d i a  que lhe foi designado, mandando recolher todos oz 
destacamentos d o  seu batalhão, o que, se lhe t rac ia  a vali- 
t agem d e  engrossar as suas  forpas, teve todavia o incon- 
veniente de pôr d e  sobre-aviso o governo cabralista, ha-  
bilitando-o assim a poder d a r  desde logo ordem de recu- 
lher á capital aos corpos, q u e  siippoz cuinpromeltidos na 
revolta e a vigiar  d e  perto os  q u e  t inha  junc to  de si. 

P o r  effeito d o  abandono d e  Santarem pelo regimento 
de cavallaria n . O  4, e sua  occupação immediata  pelas t ropas 
idas  de Lisboa  a 9, q u e  alli en t ra ram a 10, Joaquim Bento  
teve de subi r  pela margem esquerda do Tejo,  e d m e n t e  
logrou atravessar o r io e m  Villa-Nova d e  Constança (a) ; 

pois que em quanto nHo logrou atravessar as suas iiinrgcus, ponc. 
a salvo os seus caçadoren, o bravo militar não yanhou para coi, 
caa, como usa dizer a mocidade academica, em dia de sabltatii I 
tirada A sorte. 

Julgou-se então compensada a patriotica mas perigosissin . 
cooperciçào do brioso militiir, e a do seu collega Cfrim Cabreir 
e1ev:ido a barão da Batalha, com só esse titulo! 

Hoje apaiiha-se muito iiiais, queremos dizer o viscondado 
sequell:~, por muito uiciio~, salvas honrosas excepç0es. D i ~ p e  
sa111 se ineritos, scrviqos, e at6 o ololo da  caridade christã 8 

munrlana, em f;<vor, por e~einplo, de algum Jardim da Emlreli 
Dii. se ha que não ha nisso iieriliiiiis iiicoriveuieiites. 
Ila. Desde logo a 1iuriiilli:iç:io indirecta dos bencmeritos; e - 

c1ev:içào vaidosa dos irisigiiiticantes, no que a sociedade não luci 
mas perde, pelo deesnimo, que occasiona uaqueiles, e pelo iitrel 
uiento, que insufla uestes, que passnm a julgar-se var0es digri . 
de treparem indefinidamente na escala das suas fofas arroganci: 
Depois tem siia graça a pretensão de democratisar a socicdai 
civil, pelo processo do afidalgamento pintado de muitos de se . 
membros. 

E que diremos das ewellenciae, hoje tão prodigrlisad~s, q 
j4  custa a descortinar as pessoas, que a ellas não têein i1z1.ezr ' 
E tal 6 o seu consumo, que as senhoria, como os patacos saudos 
estão jL fora da circulaçào. 

Votamos, que se volte ao zÓ8 e vossa-mercê dos nossos vis-ar 
No que dizemos, n%o 6 da  nossa intenção reprovar em :ibsoli 

as distincgGe8, mas dar voto para que, antee de as  conferir, - c  
distinga se ha diatinetos. 

(4) Alludindo 4 mnrcha forgada de Joaquim Beiito ao longo 
Tejo, c 5 :ua partida da Atalaia para Uenevente, t a l v e ~  wrn t 





Prolongando n retirada pela CertL e Pedrogão Pequeno, 

soldados incluindo um sargento, que chegaram pela tarde (natura 
mente desertados do hatalhão para a retaguarda, segundo o nose 
parecer, pois que no officio do administrador isso se n2o declnrrt), a 
todo dezescis preças, efftictuaram nelle o roubo de diversosohjecto- 
como depois se verificou, ao screm recolhidas as bagagens a Liabo. 
j6 depois da  revolução do Porto, tendo o administrador do concelh 
illudido atb entElo RS ordens, que recebeu de sua majestade e1 rei .. 
17 e do brigadeiro Marcelly a 19, a fim de que as remettesse para 
Thomar; do chefe do estado maior general a 21 para que a =  
enviasse ao governador militar de Abrantes; e do governo civi. 
de Santarem a 22, para que a8 mandasse ao administrador do 
concelho da mesma villa de Abrantes. Sempre (accrescenta elle 
fui usando de evasivas, atk que veio uma escolta de Abrantes para 
conduzir tudo, ainda a demorei dois dias, .pordm tive de cumprir. 
mas no d ia  em que d'aqui sahiram, recebz por um expresso cartas 
dos coroneis Joaquim Bento e L). Antonio, em que me participavam 
ou acontecime~to~ do Porto, mandei logo aatraz dos carros e tor- 
naram a voltar com tudo, e no d ia  23 do corr~nte  (maio) foi remet. 
t ida paro Lisboa, sem que neste comelho ficarse coma algumo 
porque tudo foi recolhido antes da  partida para  Lisboa, isto e .  
algumas cortaas que os soldados tinham entregado aos patro'es. 

O q!le tudo prova, que é possivcl servir a dois senhores. Todavia 
ha agora certa desculpa para o nosso homem. Tractou pessoal 
mente com os dois coroneis, viu os em afflicção, é natural que se 
condoesse da  sua sorte e da doe companheiros. 

Alêm de que a pertinacia cabrxlina ia enfadando a todos, seri 
exceptuar os proprios serventuarios. 

Ha sobre o aasumpto a seguinte correspoi~dencia official: 

Officio do estado maior gcncral, de 21 de maio de 1851, em que o 
duque pede ao ministe~ io do reino, que mande investigar. 

Portaria de 24 de m:iio, crri que O ministro do reino, JosB Ferreira 
Pestaria, ordena ao govcru:~dor civil de Santarem, que levante 
auto de noticia dos factos. 

Officio naa 236, de 25 de maio, em que pelo governo civil de San- 
tarem se expedem ordens nesse sentido. 

Officio n.O 101, de 27 de mxio, em que o administrador do concelho 
de Ferreira do Zezere informa sobre o caso. 

Officio n.O 241, de 31 de maio, em que o governo civil accusrr. o 
anterior e louva o zelo e clareea, com que se expressa o admi- 
nistrrdor. 

OíEcio n.O 116, de 1 de junho, em que o governo civil envia para 
o ministerio do reino a informação por copia do administrador 
do concelho, e prornette enviar o auto no correio immediato. 

Officio n . O  104, de 30 de maio, em que o adniiniutrador reiiic t t~ I. 
auto de investigagilo. 



chega ao Pedrogão G r a n d e  (a) a 20 de abril ,  a Goea a 21, 
continua por  Arganil e Coja, e va i  e m  Ceia fazer juncçPo 
com Qrim Cabreira ,  como j4 fica dicto. 

h claro que  Joaquim Bento levava  a s u a  frente para 
Coimbra, m a s  foi obrigado a mudal-a para  a ser ra  da 
Louzir. e vertentes  occidentaes da se r ra  d a  Estrella,  visto 
que Philippe Marcelly o precedeu n a  estrada dos Cabapos. 

O6cio n.O 247, de 2 de junho, em que o governo civil accusa a 
recepção do referido auto de investigação e manda proceder 4 
restituição e arrecadação dos objcctos extraviados. 

Tivemos ensejo de saber d'estes factos? por occasiPo do breve 
exercicio do cargo de secrctxrio geral em Santarem, nos primeiros 
dias da Regeneração; e indo alli de proposito, para relembral-os, 
no dia 11 de junho do anno fiuùo de 1887, devemos 4 obeequio- 
sidade do actual muito illustrado secretario geral, o Sr. dr. Joa6 
Eduardo Simóes Baiâo, a bondade do nos prestar os esclarecimen- 
tos, que desejavamos, e aqui muito reconhecidos agradeccmos a 
S. ex: 

(a) Como se sabe, este recanto de Portugal dou thema importante 
á Miscellan~a do Sitio de Nossa Senhora da Luz do Pedroglio 
Grande de Miguel Leitão de Andiada. 

De aqui (capella da Sentiora dos Milagres, diz elle no Dialago 
1.0) se vê bem aquelle soberbo e medonho rio Zenzere, que quando 
crecido com as cheiae, muito mais soberbo e mais meclo~iho, cujo8 
roncos se ouvem muita8 legoas longe delle. E aquelh legoa, ou meia, 
g ~ e  fica á eminericia deste outeiro, que se chama o Cabra, he muito 
notaveb e aprazivel á viata, ainda dos qzce tiverem visto muito; 
porque he aqui o rio tão alcantilado, e mrtido tanto abaizo, que 
fiando quasi a meio prumo deate outeiro, e outros com oo da outra 
banda d'aldm, e sendo huma legoa, ou quaei de baixar ao rio, e 
tornar a subir da outra banda, se fallão ás gentes em cima de c&, 
e de l á  muito intelligivelmente. 

Talvez na descripção de Andrada haja um quaai nada de exag- 
gero. Nào obstante, a verdade B que as  margem do Xezere sPo 
muito aprumadas nas testas da ponte, e que as  cristas dos montes 
adjacentes e fronteiros se não distanceiam muito. 

Fla alguns annos j4, foi construida a estrada que atravessa O 
rio, tornando por isso menos difficil a descida de um lado e a 
eubida do lado opposto, que rios tempos anteriores era trabalhosa 
e perigosisaima. 

A altura da  ponte mede na estiagem cerca de 100 palmos, 
como, salvo erro, e segundo nossa lembrança, verificámos! quando 
:L tranepozemos, nós e o ar. Jos6 Sirnòee Neves, de Serpins, com 
outros bons companheiros, no dia 3 de setembro de 1872. 



S e  elle não tivera logrado escapar do lance perigoso, 
evitando ser tomado na  frente e na retaguarda pelm 
tropas cabralistas, a causa da  Regeneração haveria tido 
o seu termo em Ferreira do Zezere, porque, capitiilando 
o batalhho de  caçadores n.O 1 ,  o desaninio teria invadido 
as fileiras de  caçadores n.O 5, e talvez nem mesmo hou- 
vesse ji resolu<;?io para a contra-marcha sobre Uouveia. 

D e  resto a substituiç5o da  frente em nada prejudicou 
essa causa, coiiiquanto um pouco ruais longa e escabrosa, 
antes talvez lhe aproveitasse, visto que fez ganhar o 
tempo strictamente necessario para preparar no Porto o 
feliz successo da  noite d e  24 de abril. 

Entrada do mareclial em Coimbra 

Como jA vimos, o duque de  Saldanha ganhava Coimbra 
a 12 de  abril. Approximava-se, corn effeito, a noite, 
quandù contemplavanios a garbosa figura do marechal, 
atravessando o Xloritlego por sobre a saudosa e poetica 
ponte de  Sancta Clara (n), aconipanhado pelos seus offi- 
ciaes, ticis amigos, e scguido das dztas ordenanças do 
laoyeiros, e de  12 soldados de  cavallaria n.O 4, sob o 
coinrnando de um tenente. 

(a) JA I I ~ O  existe ! Collocaram em logar d'ella oe barbsros demo- 
lidoree uma exteiiea gaiola ferrea, sem tecto, e com duas entradas 
e saliidss ! 

Tem pois Coimbra tres pontes de ferro (e nenhuma de cantaria 
e aiveriaria!) - R  do resprctivo caminho de ferro, a substituta da 
de S:tttet~ C'lwa, e a da Portella do Mondego. Em uma regilo 
onde a pedra ahiinda, rorno o prova o solido Jardim botanico e 
outras conetrucc;0es siinilares, é um extranlio abuso do bom gosto, , 
e a$& da ecoiioniia publica. 

A parte a primrira, as duas immediatae nunca deveriam ter sido 
conetruidaa de metal. 



Cerca de meia hora depois, jt5 quasi noite cerrada, 
chegava o batalha0 de caçadores n.O 5, na força de 209 (a) 
baionetas e das competentes espadas e musica. 

Eis entretanto o que se havia passado em Coimbra, 
durante o día e no correr da sernana. 

Comauanto os rumores da desaffronta do marechal 
nunca Louvessem cessado, nada de positivo, todavia, aqui 
constava at6 ao dia 9 de abril (quarta feira); mas na 
manhã d'este dia soube-se que uin destacamento de capa- 
dores n.O 5, estacionado na Figueira da Foz, tinha d'alli 
sahido inesperadamente, para se reunir ao seu batnlhiio, 
em Leiria; e 4 noite, no Theatro Academico, transpirou 
a noticia de que o secretario geral, servindo de gover- 
nador civil, Bernardo Antonio da Silva Andrade, recebera 
participação telegraphica de que Joaquim Bento se havia 
revoltado em Setiibal. 

Estes factos, combinados com as noticias vindas da 
capital em cartas particulares, demonstravam que a re- 
voluçIo se avisinhava com effeito. Mas o telegrapho não 
mais falloii, que o publico soubesse, e o correio do sul 
cessou; e por isso a anciedade publica era cada vez maior. 

No dia 11 ( ~ e x t a  feira) alguns almocreves, chegados a 
Coimbra pela tarde, noticiaram que, tl sua partida de 
Leiria, o batalhão de caçadores n.O 5, se aprestava a mar- 
char para Lisboa, segundo 1A Ne presumia. 

Ainda na mesma tarde, dcscendo de Vizeu, chegava 
a Coirubra o coronel Honrique de Mello Alvellos, chefe 
do estado maior da 2.a divido militar, e se hospedava 
uo governo civil. Tudo fumos, sem lume visivel, mae 

. . 
presumivel. 

No dia 12 (sabbado) emfiin constou na cidade, que o 
destacamento de infanteria n." 9, que aqui fasia guar- 
niçao, passara a noite em armas, prompto a marchar, e 
que um dos dois batalhões do regimento de infanteria 
n.O 14, partindo do sou quartel em Vizeu, chegaria nesse 
dia a Coinibra. 

AlBm d'isso a cidade presenceava na manhã e j i  depois 

(o) Tivemos nóe u curiosidade de cis contar. 



do meio dia d'eaae mesmo dia, a ida e vinda de suocea- 
sivos emissarioa cabralistas aobre a eatrada de Lisboa, 
que t to  breve trouxeram a noticia de que o duque st. 
approxitnava, ou havia j4 entrado em Condeixa, logo a. 
auctoridades cabralistae entrouxaram a mala e fugirari 
da cidade, depois das duas horas da tarde. 

ITcnrique de Mel10 evadiu-se pela velha estrada militar 
que conduz a Vizeu, indo pernoitar em Sancto Antonio dl 
Cantaro, se nos nBo enganamos, levando comsigo 30 a 4i 
cavallos do regimento n . O  4, e o destacamento de infantcm 
ria n." 9, na força de 240 baionetas, e por isao superioi 
em gente ao batalhão de caçadores n.O 5, que horas 
depois chegava a rendel-os. 

Cremos que, ae os soldados do chefe do eatado maior 
soubessem que tinham tLo perto de si o marechal, cor- 
reriam a abraçal-o 4 Venda do Cego, partindo assim o 
caminho ao meio. 

E com effeito uma escolta, composta de um cabo e sei> 
soldados de infanteria, que foi deixada t i  retaguarda, 
talvez para evitar as deserções, logo que se viu livre da 
presença doa officiaes, e jB  conhecedora da approximrt$l, 
do seu velho. couio entZo foi costume chamar ao marechal. 
regressou de Sancta Justa, ou de pouco mais albm, atra- 
vessou a cidade, e foi ao encontro do duque (a). 

S6mente um soldado de cavallaria, deixado em obser 
vação ao norte da cidade, correu, ao ouvir no lado opposto 
as cornetas de caqadores n.O 5, tão apressadamente a dai. 
aos profugos a noticia da entrada do duque em Coimbra, 
que ao descer pela ingreme ladeira, que encabeça na villa 
de Eiras, o cava110 esbarrou por fórma tão desastrosa, quiz 
o cavalleiro houve por bem de moderar o seu zelo pel;, 

(a) Narramos eete facto de memoria. Cumpre todavia notar que 
o Observador, n.O 393, diz que a apreientação se verificou no do- 
mingo. Não nos parece que assim fosse, pois teriamos entiio de 
admittir que r escolta se tivesse distanciado muito de Coimbra, 
nesse caso niio haveria retrogradado. 

Naturalmente eete jornal soube do facto s6mente no referido 
domingo, e suppoz por isso que teria succedido iiesee mesiiio dia 
(13 de abril). 



causa cabralista, e de eeguir a pB no dia seguinte, juL 
gando-se feliz por ter alcançado um pacifico jumento, que 
lhe conduziu o selim e mais arreios. 

Prova ainda o que dissemos tambem este facto. 
No dia eeguinte, domingo, 13 de abril, a tropa de 

Henrique de Mel10 foi encontrar-se nas alturas do Buaeam 
corn o batalha0 de infanteria n.O 14, que marchava para 
Coimbra, e ao qual se deu ordem de retrogradar. 

Os soldados que iam e os que vinhani romperam cm 
estrepitosas acclamações ao velho Saldanha. Foram grandes 
os esforços que o chefe do estado maior teve de envidar 
para acalinal-os; e at6 foi entâo notorio, que recorreu ao 
eiiiluste de lhos propor que voltassein a Vizeu, para al- 
cançar que todo o regimento viesse depois abraçar o ma- 
rechal. 

Mas cm fim, por estes ou outros expcdierites seinpre o 
bom do homem conseguiu arrastal-oli conisigo, que O 

mesmo era que subtrail-os ao seu gcneral em chefe de 
ou tr'ora. 

L)eeassombrada da gente cabralina, Coimbra reaniriia- 
se alegremente, por quanto, se a lembrança de que o duque 
em 1846 e 1847 tinha comprimido a patuleia, ein beneficio 
dJessa dieta c ditosa gente, lhe n2o era demasiado grata, 
niio podia ninds assim conceber que elle agora se rebel- 
lasse contra o ominoso ministsrio cabralieta, a não ser para 
emcndar a 11150, prostrando-o de vez por terra; o que n8o 
poderia deixar de reverter em favor da mesma patuleia, 
que era, como fie sabe, nos seus diversos matizes, a pro- 
prin nação. 

Assirri ao cahir da tarde, o povo e a academia enchiam 
litteralinente a rua da Calçada, largo da Portagem, e a 
ponte de Sancta Clara at8 ao Rocio; e a feipão de uns e 
de outros era totalrneiite affecta ao duque. O que depois 
mandavam dizer para Lieboa as auctoridades cabralirias, 
administrativa e universitaria, sobre a indifferença da 
academia e povo para com o duque de Saldanha, e pu- 
blicava o D i a ~ i o  do Governo, era uma consciente negavão 
da verdade. 

Arites ci'essa hora, dois jovens acadeniicos, Luiz Qiiilirian 
(hoje major), e Jacintho Augusto de Sancb'Anna e Vas- 



concelloe, resolveram ir a o  encontro d o  duque, e, depois 
de terem fallado com o marechal em Condeixa, vol taram 
pressurosos a assegurar  á cidade e i academia a s  siias 
bellas e firmes intenções de regenerar de vez o paiz. 

Resolveram comtudo os politicos d o  tempo, que a t é  ver 
e m  q u e  paravam a s  modas, como usa dizer-se, a recepção 
fosse o mais benevola possivel, m a s  silenciosa, e por isso 
sem vivas, nem acclauiaçiies, o que  assim s e  fez. 

Verificada a passagem d o  duque  e d a  t ropa,  ticaram n a  
ponte muitos g rupos  conversando alegremente sobre o s  
SUCceSSOS d o  dia. Formavaiii  iim d'estes o dr. Agostinho 
d e  hloraes Pinto d e  Almeida (a), len te  d e  mathernaticii, 
ta lento insigne, ca rac te r  honesto e coração devotado ci 
causa  da patria, Sanct 'Anna e Vasconcellos (b), jd referido, 

(a) Agostinho de Moraes podia no seu tempo considerar-se o 
chefe do partido popular de Coimbra, pois taes tinham sido sempre 
a s  qualidades de que era dotado, que lhe grangearam auctoridadc 
entre os principaes do scu bando, comquanto rapaz no meio de 
homens de muitos mais anlios. 

Sendo liberrimo nas ideias c agradavel no tracto, a sua pliysio- 
nomia era auctoritnria e grave, o que Ilie valeu da parte de uin 
sincero e leal amigo o epitheto de democrata-aristocrata. 

Perdeu.0 s patria quando muito tinha a esperar da sua extre- 
mada dedicaçko civica, no dia 12 de agosto de 1852. 

Isto escrevemos eiii 1884; e agora accresccntaremos que no 
Observador, n." 531, de 14 de agosto de 1852, se encontra o tributo 
de saudade, prestado pelo respeitavel escriptor, hoje decai10 jubi- 
lado de philosophia, o Sr. dr. Joaquim Augusto SimOes de Carvalho, 
4 memoria de Agostinho de Moraes. Esta perda, die-se ahi com so- 
brada razilo, deisa em Coinbra um vacuo in~menso na  inetrz~eção 
e na politioa, que di&ultosamente se poderb encher. 

Com effeito, quanto k instrucçxo era elle um dos mais distinctos 
professores da faculdade de mathematica, tendo j4 dado 4 luz em 
1850 os seus Elementos de Arithemelica; e quanto 4 politiea, os 
seus serviços estão p&rticularmente inscriptos naa paginas do 
Obeerçador, cujo mais assiduo redactor elle fôra; e como ella era 
então patriotismo e abnegação, e não arranjo e egoismo, foi ellc 
uma das victimas arrancadas ás doçiiras do lar, e arrojadas 4s 
agruras das enxovirs do Limoeiro em fevereiro de 1847, d'onde 
lhe provieram os seus primeiros aoffrimeritos. 

Fallecen com 35 annoe de edade, pois havia nascido a 25 de abril 
do 1817. 

(b) Jacintho Auguetn de SanctlAnua c Vasconcellos, dcpoic 



e um terceiro, correligionario dos dois, egualmente devo- 

visconde das Nogueirae, foi por muitos annos ministro plenipoten- 
ciario de Portugal em Washington, onde acaba de fallecer a 24 de 
janeiro d'este anuo (1888). 

Teve uma rnocidade um pouco aveuturosa, at8 que a final os 
annos e eituaçlo surtiram os seus naturiies effeitos. 

Vamos contar um episodio da sua vida, em que tambem par- 
ticipimos. Em 1850, se nos iitio eiigaiianios, Sauct'Anna e Viiscon- 
cellos veio pnra Coimbra a fim de se dedicar aos estudos, trazendo 
cartae de recommendaçlo dos hoinens da politica militante op- 
poeicionista de Lisboa para oe seus correligionarios de Coirnbra. 
Tambem noe coube receber uma ou duas d'essas cartaa, o que 
nos fez desde logo relacionadoe com Sanct'Anna, homem de tracto 
delicsdissimo quando a sangue frio. 

Mas com essas cartas vierain outras cartas (ou ofice'oe) de bem 
diveraa natureza, a recommend~il-o A policia administrativa e aca- 
demica. Era com etfcito publico e notorio, que as auctoridades 
mcndigavarn com ardor uui pretexto qunlqucr para expulsar da 
cidade esse homem, ou mellior rapaz, perigoso 8 ordem publica.. . 
cabralina. 

Em jarieiro de 1551, deade o dia S a 25, fomos nós, na qualidade 
de doutor addido, reger a cadeira de direito publico universal uo 
impedimento do dr. Vicerite Perrer Pietto k'aiva; e voltáirios a 
reger a cadeira de eeonoiiiia politica no iiiipedimento do dr. Diogo 
Pereira Porjaz de Sampaio Pimeutel, desde o dia 7 atB 22 de 
março. 

Não podernos hoje afirmar em qual das duas occasióes teve logar 
o que vamos referir, mas 1120 esquecemos ainda, que se deu naquella 
das diicrs occasióes, em que a regencia se fez na aula de Ilreologia 
dos Geraes, que é. a priuieira 3 direita de quem sobe as escadas, 
que vêem do andar baixo, e terri actiialiuerite o n.u 7. 

Era um dia ern que tiriha bavido feriado iiurna das aulas da 
faculdade; pelo que, como é sabido, os alumrios respectivos acodem 
por coutume a visitar as aulas em exerci,cio, entrando e sahindo 
durante os priuiciros rnornentos d'elle. E claro que o sapateado 
produz um certo susurro, que o professor facilmente domina, ou 
erguendo uin pouco mais a voz, ou caluudo-se para fazer seutir que 
o interrompeui. k'assados tres ou quatro minutos, tdem todos saliido 
e tudo coiitiiiúa bem. 

Saiict'Aiina e Vasconcellos, que nao podia pertencer ao cureo 
em gozo do feriado casual, tinha entrado ua aula o primeiro ou 
dos primeiros espectadores. Subindo pela coxia, e collocaudo-ee 
entre as duas bancadas da frcute, fez-uos um cuuipimento de 
cabeça, ao qual correspondemos, e conservou-se iinrriovel e grave. 

Neste comeiios entra o guarda-mór, ar. Uasilio JosB Ferreire, 
que hoje vive lia com tluhia de seu tilho, o afaiuvdo oliuico dr. Yer- 
m i q  na cidade do h r t o ,  sobe ao doutoral, oaminhi, avi8ta @ 



tado 4 cauaa duplicadamente commum, pois era a do 
partido e a da patria ao mesmo tempo, A. L. (a). 

Propoz entiio o primeiro aos dois que, convindo n3o 
deixar em isolamento o duque, fossem todos tres curnpri- 
mental-o, e offerecer-lhe os seus servipos. O segundo annuiu 
logo coino era de esperar, e o terceiro, oppondo que n%o 
se cria em caracter de comparecer perante o marechal, 
concluiu todavia por se contormar. 

Tinha o marechal ido apear-se A porta da hospedaria 
Lopes ao Caes, no angulo norte-poerite d a  ponte de 
Sancta Clara, com entrada pela rua da Saboaria. Seriam 

Sanct'Anna, recua, desce, introduz-se no meio dos visitantes sem 
que se embarace com nenhum d'estes, chega juncto d'elle, toca- 
lhe com a vara no hombro, e faz lhe eignal plira que sáia. 

Suuct'Anua eiiipallidece; e ii6a, prevendo o reaultado, acu- 
diuioa de prompto com estas palavras: Sr. Uaeilio Josd Ferreira, 
o sr. Sanct'Anna está muito tranquillo e reapeitosn, e em nada 
ofjende o decoro da aula. 

Eedarguiu um pouco seccamente o ar. Basilio, homein aliits civil 
e moderado: Como aeeim o quer, que fique, e sahiu porta fora. 

Sanct'Anna conservou-se elle 06 dos visitantes até ao fim da 
hora, eahiu, esperou-nos 6 porta da aula, e agradeceu-nos calo- 
rosameute a nossa medeagao, porque a nào ser ella, disse, eu teria 
pisado aos pés o inetrumento doa despotas, que procuram per- 
der-me; e amavelmente accrescentou: 1120 seria menor o meu 
desgosto por se haver dado o incidente na aula e na presença de 
um homem a quem tanto respeito. 

Infelizmente já este cavalheiro não púde prestar a sua f6 Os 
nossas palavras; mas outros a dariaui, se iiecessario fosse, pofque 
os factos forain preseucerdos por I I I L I I ~ O ~ ,  dos quaes alguns ainda 
vivem, e tornaram-se eutao Detil uotoric16. 

Um outro episodio, que no tempo ouvimos em Linboa de diversae 
boccns : 

1)isputavam certo dia, um pouco aeedaincrite, Sanct'Anna e Vas- 
conoeilos e o duque de Avila, um nrgando, e afirmando o outro. 
Vendo-se contrt~riado, Sanct'Anna rompeu nas seguintes exprerie6ea 
dirigidas 80 seu iuterlocutor: E u  tenho a honro de dizer a v. es.' 
que v. eaa  mente. 

Se a occorreircia e vcrdndeira, seiia ainda caracteristica da in- 
dolt: do futuro diplomata. Sabia teiiiperur os arrebatameutoe do 
houiem fogoso com as delicadezas do homcrn cavalheiro. 

lide A, L. ti o que tem a haura cie estar fallando muda- 
maute com oe seus respeitaveia ledores. 



decorridos 3 quartos de hora, fazem-se annunciar os tres 
visitantes, e siio logo recebidos pelo marechal. 

Como d'isso muitos se lembrar80 ainda, e casa da refe- 
rida hospedaria Lopes, que jai ha unuos se acha demo- 
lida (a), tinha no primeiro andar do corpo mais elevado do 
editicio (pois que o outro corpo, o que iicava ao poente, 
sómeiite tinha lojas e sobre estas um unico andar) uma 
sscuada, e no seguudo um grande terraço sobre o Dilon- 
dego (e depois sobre o caaa quando ente foi coustruido 
nu sua frente), ao sul. A este ticava contigua inturior- 
mente, isto 8, para o lado do norte, uma grande sala, 
cujas portas se abriam sobre o mesmo terrapo, e no lado 
opposto d'essa mesma sala ficavam por sua vez dois quar- 
tos de cams, cujau jariellas abriam sobre ulu becco interior, 
e sobre o quirital, que meulava eutrc essa hoapedaria e a 
outra hospedaria chamada du kB~~t~unclo, uu da Portagem. 

Era essa a parte do ediheio, em que o duque se achava 
installado com os seus compouheiros, e onde recebeu oe 
tres visitantes. 

Vão os leitores saber o que alli se pasaou. 
Estava o duque rium doa dois quartos referidos, com 

alguns, ou todoa os seus oaciaes, quando os trea trans- 
pozeram o limiar da porta. Oa compauheiros do marechal 
sahem logo todos, ou por motivo de obediencia, ou por 
impulso de delicadeza propria; e tica sómente o duque 
com os tres. 

r 1  lrocam-se ligeiros, mas attanciosoe cumprimentos, em 
que o principal lingua, Agostinho de iuloraes, se apresenta 
como sobiiuho do respeitavel decano da faculdade de 
niatheniatica, o dr. Agostinho José Pinto de Alnieida, fal- 
lecido ern 1848 (b), dizendo ter sido amigo d'elle duque, 
o que este confirmou. 

(a) O asseuto d'este e d'outros editicioe coi~tiguoe est6. incor- 
porado no autigo largo da l'ortagern, hoje chamado largo do 
IJriucipe L). Carios. 

(b)  O encargo das obras publicas em Coimbra (que cluasi se 
reduziam a obras de reparagao e policia no Jiloudedo, e cauipoa 
adjacentes deede a cidade at8 Figaeira da Fos) estava, como ee 



Em seguida declarou Agostinho d e  Moraes a o  marechal 
q u e  elle e os dois se collocavam á s  suas ordens, se algum 

sabe, noutro tempo ao cuidado dos desembargadores ou homens 
de lei, que eram, como os engenheiros de hoje, habeis para tudo 
e para muito mais. 

Depois, sem que possamos prefixar a data, passou a ser apa- 
nagio dos cathedraticos da Universidade. 

Agostinho José Pioto de Almeida, homem de bem, respeitavel, e 
honrado, foi o superintendente das obras durante rnuitcs annos; e 
tambem 14 conhecemos, ainda que exercendo occupação diversa, 
o dr. Guilherme Henriqucs de Carvxlho, depois bispo de Lciria, 
e patrisrcha de Lisboa, fallecido a 15 de novembro de 1857. 

Era o dr. Agoatiuho JosC Pinto de Almeide liberal inas pacato, 
e por isso extranho aos bandos em que 08 seus correligionarios 
buliçosos se achavam repartidos: tinha por6m 6 sobrinhos, 1 
cabralista, 1 incolor, pois era. :linda de tenra edade, e 4 decididos 
pntuleias, especialmente os dois mais velhos, Jose tie Moracs e Agos- 
tinho de Morses, do qual jA fica atraz feita rnençgo. 

Na impo~sibilidwde de se vingar dos sobrinhos, resolveu o go- 
verno cabralista, descarregar o golpe na pessoa de seu vellio e 
extremoso thio. Demittiu-o ! 

O cavalheiro bondoso julgou-se desconsiderado com semelhante 
jacto de auctoridsde, perdeu logo a natural alegria, tornou-se medi- 
tabundo, e veio a perecer pouco tempo depois de um ata ue apo- 
pletico, se bem nos lembramos, que toda s gente at t r ibuiul  cruera 
com que fôra trxctudo. 

Sejarnos justos. Desde que as obras publicas do districto come- 
çassem a converter-se no que vieram depois a ser, lentes não 
podiam ser directores ; inas a verdade 6 que o acto ministerial ri;io 
teve este fundamento, inas sim foi uni verdadeiro desforgo politico 
co?t,ra um innoceute, pura repercutir sobre terceiros. 

E para o substituir nomeado eiitiio um militar engenheiro, 
depois coroiiel, salvo erro, Alexandre Josó Uotelho de \'ascoricellos, 
que serviu o logtir até 1852, teudo critiio de saliir de Coirnbr~ por 
causa de urn i>tcideute (é agora o termo par1:irnentar) origii~:ldo 
corn o govcrnxdor civil, depoiu conde de Fornos, por occtisiào da 
gloriosa fuga do eeiier:il Povoas (fevereiro da 1847) atraveir do 
cerco que lhe tinliam formado os dois coroiicis Lapa, e Solla, depois 
viscondes de Villa-Nova de Ourem, e de Francos, e muito ag- 
gr:ivado desde que os dois se encontraram ambos no exercicio de 
fuucç0es na niesnia terra. 

O acaso fez que em dada occnsib tivessemos de metter uhi as 
nossas m b s ,  evitaudo ao coroual Botellio de V:isconcellos um h r t e  
desgosto. Mostrou-se-nos sempre em quanto viveu muito recoiihc- 
cido pelo aervitp prestado, e todavia, prestando-o, fieemos apenar 
Q que deviamoo. 



serviço podessem prestar-lhe, mdrmente no ponto de vista 
de agitar as iriassas popular e academica. 

Antes de responder prefixamcnte iio offerccimcnto, pas- 
sou o duque n fazer a seguinte exposi~ão de factos, com 
tal franqueza, que devéras conseguiu captivnr os tres, 
maravilhados de que na primeira entrevista fossem logo 
tractados com a familiaridade, que sbrnente usa dispen- 
sar-se aos velhos conhecidos e ainigos. 

« O  governo dos Cabraes Q dctejtave1, e traz a ruina 
da na<;;io ( d i s s ~  e conti~zuou). Propuz-me derribal-o. Con- 
tava com 7 regimentos (nüo os singularisando todavia), 
que deveriam, segundo o meu plano, reunir-se em San- 
tarem. D'aili marcharia sobre Lisboa, se fosse necessario; 
pordm creio o nào seria, porque ~6inente o medo teria 
afugentado tal governo. Nas esse plano gorou-se desde 
que o coronel AIaldonado deixou Santarem, pois me pri- 
vou da minha base de operaçlies (a). Frustrou-se por isso 

(a) Vamos dcpôr de factos de que fomos testemunhas auricu- 
lares. 

Por occasião da  chegada a Coimbra, de que est:irnos tractando, 
ouvimos ao duque queixar-se amargamente do coronel, depois gene- 
ral Maldonado, attribuindo o mallogio do aeu plano ao abandono 
de  Santarern pelo regimento d e  cavallaria n: 4. 

Depois ouvimos ao general Maldonedo, quando goveroador civil 
de Coiinbra (1856 e segtinda vez em iS60), afirniar que n8o falt8ra 
ao  marech:~], pouque sómeiite lhe havia promettido ndherir no inovi- 
mento, quando fossem bater As portas da  antiga villri, hoje cidade, 
os regimentos insurretos, hypothese que se  não dérri, visto que o 
governo o fez sahir, scm que a té  esse momento 18 tiveseem ido 
dar neiihuus soldados do marechal. 

h possivel que, se llaldonctdo tivesse adhericlo ao movimento, 
algum oiitro corpo, rnórniciite dos do Alenitejo, o tivesse imitado; 
mas se ri50 imitasse, erit súinente uni regimento :I mais a iniciar a 
revoluç%o, e que ciri caso nenhum poderia ter eoiicervado San- 
tarem, desde que de  Lisboa niarchassem forçis superiores a oc- 
cupal -:i. 

Nlo  podendo hoje verificar-se, s e  com etfeito havia prome~jsas 
soleinries feitas ao duque e em quaes condiçGes, sornoi, 1ev:idos a 
crer que o caso iião piissarin de  palavras mais oii meiios vagas, e 
que podern ampliar-se ou restringir se, conforme os ventos correm 
galernos ou sopram de travaesia. 

Natui~lmente  bialdonado inclinar sc-hia ao duque, se o podesee 
TOM. 1V 2 i 



a revolta projectada. Procuro fazer uma outra, que aasenta 
sobre um novo plano, e Q o seguinte: 

aDos regimentos comproniettidos todos me faltaram, 
menos o batalha0 de cacadores n.O 5, que ainda assim 
s6mente se proriuriciou, desde ,que ine viu em campo, e o 
batalhzo n.O 1 de caçadores. E certo que neste inomento 
nada sei do que se passa em Sctubal; mas sei que Joaquim 
Bento B homern de aucbrar e n5o torcer. e nto me faltar& 
em caso nenhrirn (a), ainda que o seu concurso se posaa 
tornar iniitil, se for cercado por forças superiores. Confio, 
pordm, que passar8 o Tejo e virá a mim. Fico entlo com 
doia corpos de caçadores. 

aVou ver se attrsio d niinha caiisa os regimentos n." 9 e 
14 de infanteria,. que sei me estimam. Se tal consigo, 
tenho tt minha disposição força bastante, e a aegunda 
revolta triuinphartt; porqiie fiaote o leitor) não conheço no 
exercito portuguez general q:ie ouse atacar-me, quando 
eu dispozer de quatro corpou.o ( I > )  

fazer sem perigo para a sua situação futura; mas, vendo-o em 
campo sem soldados, temeu ser o primeiro a offerecer-lh'os. 

Todavia se as cousas correram, conio dizia. Maldonado, n sua 
cooperação pouco merecimento teria; approxiinando-se de Saritarem 
forças imponentes, a sua adhesão seria iieceseidade e não devota- 
me~ito. - 

Quem sabe? Talvez asniui fosse melhor! A adhesão de caval- 
laria nSo 4 teria facilitado a passagem de caçadores n." 1, e col- 
locado sobre a direita do Tejo o duque com um regimento de cnval- 
Iaria e dois betalhGes de caçadores. Estava perdido em poucori 
dias, se niiigueni mais se lhe junctassc. 

Ora o desitstre forçou-o a passar logo ao norte, a precisar depois 
do Porto, e o que m:iis C, a ir ahi rrternperar-se nos sentirnentos, 
dcmocri~ticos, que foram a face bella da Regeneração. 

(a) Encontrando-nos, cremos que prla primeira vez em a nossa 
vida, com o barão do Zezere no anno de 1855 em Lisboa, na casa 
do sr. consellieiro Antonio dos Sarictos Monteiro, cuja estimave! 
amizade nos proporcionou o dr. Juotiiio Antoiiio de Freitas, refen- 
mos ao bravo e brioso militar xlj palavras do marechal. N k  
mentimos, afirmando que se mostrou iiiiiito commovido, e exclr- 
niou : o duque conhecia-me, e fiizia-ine justiça. 

(b) É provavel que o duque maiidaese a Joaquim Bento as s u e  



Depois acrescentou : 
aAgradeço os offerecimentos que me fazem; mas nHo 

os posso acceitar,. porqiie se recorresse A revoluçHo po- 
~ u l a r  estava ~erdido.  Ha desde 1546 uma tal antioathia 

A 1 

dos soldados para com os populares, q(ie se nie quizesse 
valer d'estes, seria abandouado por aquellefi, e fugir-me- 
Iiiam 03 proprios qrie jd me seguem. Ou n revoluçSo ha 
de fazer-se coin o exercito sóinente, ou n8o se far4 (a). 

instrucçces neste sentido, porque, a iiosso ver, outro n8o podia ser 
o objecto do officio ou carta, que de Leiria, ou proximidades sa- 
bemos lhe expedi11 por intermedio de Antonio Cesar de Vas- 
concellos Correia, depois coude de Torres-Novas. 

Da mHo d'este a recebeu Jono Bernardino da Silva Borges (um 
dos veteranos de 1834, cujos serviços os cshralistas julgaram dever 
galardoar, coudeinnatido-o B morte em 1816, corno rni outro livro e 
logar opportuuo havemos dc referir), e foi leval-r ti Chamusca, 
entregando-a alli ao cuidado dos sre. Macedos, filhos do barão de 
S. Cosmr, outro dos vnlcrites das campanhas da liberdade, victima 
depois no Ckio da Feira, que por cmissnrio seguro a enviaram a 
Joaquim Bento. 

Teve o Sr. Joáo Bernardino grandes clifficuldades em passar o 
Tejo, pois que o administrador do concellio da Chamusca, de ap- 
pellido CarvLio, tinha feito afuiidar todos os barcos, a fim de obvia~  
4 passagem de ciiçndoreu n." 1 para o norte. 

Bonita coisa seria, dirb o leitor, se Jo~quiin Bento apanhasse 
Q unha o tal sr. Carvlo, e o entralhasse fundamente entre os bateis 
submersos, att! apagar de todo as chammas cabralinas, que tanto 
fulguravam no dicto Sr. Carvão. 

E 116s applaudiriamos: Salva tantum animalis anima, como 
pouco mais ou menos diria el-rei Wumba, ou qiialquer camarada 
seu, na legislatoria majestade. 

Escusado srrb accrnscentar hoje, .que estamos em 1888, q? 6 
esta uma allusão de bom humor % diversas disposiçoes do Cod~go 
Wisigothico, que consignavam a pena da escra<idãó, pela entrega 
dos verdadeiros ou supr>o.stos crirriinosos ao qiieixoso, com a fuciil- 
dade de dispor das de~graçaclas victirnes, coi;forrne llie aprouvesse, 
mesmo dando-lhe a rnortc, ou scrii este cruel arbitrio; e e n t k  isso 
se acautelava d'este modo, por exemplo : ita ut vita talitum concessa. 
Lei 2:, liv. 3.0, tit. 6. 

& claro que, ainda sendo mxridndu poupar a vida, esta seria j4 
extiuctii, quando os flagicioa estnriain talvez sómeute a meio cami- 
nho. 

(a) Hoje sabemos que, antes de sahir de Lisboa, o duque tinha . . 



Prometteu todavia o marechiil acceitar serviços de o u t n  

exigido do conde das Aiitns e scus correligionarios, qiic o dt.ixnivm 
a elle s6meiite com o elemento milit:ir, e ngo agitassem o clemcxrita 
popular, o que se lhe havia proinettido. 

O duque todavia auctorisou ein Coimbra, que JosB Heiiriclriri 
de Sousa Sccco e Albuyuerque fosse fallar com o major reformaàu. 
JosB Maria Leal, residente nesse teuipo em Antiizede (pois eri  
cunhado do dr. Francisco Antonio da Silva Seide, fallecido cm 
novembro de 1883 na cidade de Coiiubra, sendo e n t k  dcaemhar- 
gador da Relagáo dos Açores), a 6 kilometros da inesmn cidade. c 
qual em 1847 tinha sido major do batalhão cabralista de Agueda 
a fim de ver se elle se prestava a ir pol-o em campo a seu 
favor. 

Respondeu, porbm, o bom do homem, que não tinha infliienciã 
alguma na sua antiga tropa, e estamos que fallava verdade; e 
tbo attonito ficou, que seria capaz de so exilar para não receber 
segundo convite. 

O melhor é que o tal batalha0 chegou :i pronunciar-se depois 
da revolta do Porto; isto e, quando já não ora necessaria a osteii- 
tação do seu serodio patriotismo. 

Ninguem duvidari, por isso, de que os proceres da milicia ague- 
dense correram 4 victoria, se não com passo firme, ao menos seguro 
em todo o caso. 

E já que viemos a fallar de José IIenriques, o mais velho da 
nossa irmandade, permitta-se nos, que digamos duas palavras em 
sua commemoraçho. 

Era um moço de aspecto e l~gante  e, quanto ao moral, dotado 
dos sentimeiitos mais nobres. Esposando urna vez a aausa da liber- 
dade, foi-lhe fiel atE o seu ultimo (lia. Padecendo de ataquer 
epilepticos desde os nove annos, não foi a molestia impcdirneiito 

ara que deixasse de a1iatar.s~ no batalhão academico (pois já 
[avia aido alumno do curso de direito), e fosse tomar partc na 
defez:r das linhas do Porto invicto, cabendo-lhe por fim a sorte 
dura de ser um dos prisioneiros da divisíio expedicionaria do com- 
mando do conde das Antas ; e em seguida um tambem dos captivos 
de S. Julião da 13arra. Solto, ao cabo de algumas semanas, corn 
os demais camaradas na milicia e na adversidade, entrando em o 
numero & dr. Ayws Tavares Cabral, seu constante amigo e com- 
panheiro, regressou 4 casa materna para se entregar 4s fadigas 
da vida agricola. 

Havia sido despachado para logar relativamente importante por 
portaria da Junta Provisorin do Goveriio Supremo do Reino, cuja 
data agora não temos pie.-eute;e depois, c,rri 1851, foi eleito eleitor 
pela circurnscripçiío de Souzellas ao collegio eleitoral da cidade de 
Coimbra 

Havendo nascido a 26 de julho de 1820, acabou os seus dias 



ordem, de que houvesse de carecer, por parte da classe 
cidadã, e fez; as mais explicitas affirmativas sobre as euaa 
intenções de derrubar de vez o cabralismo em proveito 
exclusivo do paiz (a). 

Finda a conferencia despediram-se os tres, muito satis- 
feitos do acolhimento benevolo que o duque lhes tizera. 

Conservando-se este em Coimbra no dia seguilite, 111, 
e toda a manha c10 dia 14, inuitos outros cidadgos o fo- 
ram cumprimentar e offerecer-lhe os seus serviços; e dois 
que nos lembra o acompanharam mesmo na marcha, a 
saber Joaquim Maria Sarmento, fallecido em maio de 
1877, e o bacharel JosB Maria Dias Vieira, que, sendo 
juiz de direito em Lamego, veio a fallecer no Porto em 
julho de 1883 (b). 

Mas o que principalmente concorreu para fortalecer a 
confiança do publico fiobre as intenções do duque foi O 

seguinte facto: 

a 4 de inarço de 1852, na flor dos nuiios c iio vigor da vida, cho. 
rxdo pela miie virtuosa, pcloe irmãos, e pelos ainigos, que muitos 
tinha e bein sinceros. 

(a) Quando pois o Observador, n . ~  393, diz que se ignoravain 
os planos do duque, pois que cr2r ser segredo a ninguem por elle 
revclaclo, procedia um pouco maganamente, como o exigia a con- 
veiiiencia do rnomcnto. Demis  os divulgou elle aos tres, um dos 
quaes era o principal redactor do mesmo jornal; e que nBo divul- 
gasse, bem patcntes sc estavarn elles ostentando. 

(b)  Tambem de Coimbra levou o duque um bom pessoal para 
o servigo do correio ou posta, que foram Manuel da Mala por 
alctinha, um fulano Barata, Manuel do Carqriqio tambem por al- 
cunlia, JosB da Silva Rocha, e como principnl Bernnrdo Antonio 
de Figueiredo, vulgo o Bernardo do Correio, muito conhecido ern 
todo o paiz, que falleceo sendo correio de secretaria aposentado; 
e talvez outros, de qqe niio teniis agora 1einbranç:t. 

E m  geral tinli r esse pessoal uma forte pcclia, :lquella rncsiria qiie 
o general ar. José Paulino de SA Carueiro descobriu iios rrbolucio- 
nnrios do Porto d'essenniio; isto é, terern o tirocinnio das rcvolllgõee 
precedentes. Bein hajarn 1111s e outros, poie que a tal pecha se 
resolvia agora em patriotismo! 



Ao chegar a Leiria, o duque, apenas entrado na hoape- 
daria de Manuel Rei, escreveu a celebre Carta-procZamação, 
qno, com data de 11 de abril, d'alli dirigiu ao duque da 
Terceira. 

I? provavel que no rigor da phrase (a) iilfliiisse em parte 

( a )  É com effeito uma sova monumental applicada ao conde de 
Thomar por rngo de mestre, aquelle mesmo mestre, que jii lhe 
havia dado a conhecer o panrio da amostra no seu oficio de 6 de 
março de 1850, que 6 verdadeiramente sopa a dois, nto ;  mas a meia 
d u z i ~ ,  sim; porquanto ao mesmo conde dirigia esta soffrivel bisca, 
quere-mos dizer amabilidade agreste: A prrtinaz impudencia com 
que o conde de Thomar continuo. a eustc~llar (o contrario do duque) 
a ningucm admirará, porque a naçiio inteira o coizhd~ce; ao ministro 
da guerra Guilherme Ferreri, est'oiitrn: Conto dezanove campa- 
nhae; toda a o.ficialidade do exercito constitucional tem servido 
comi,qo, cona mzli raras excepçu'es; mas conzo V. E X . ~  é u ~ n a  
d'ellae. . . E para que os restautes collegas não ficasseui a rir-se 
dos dois, apanham tambem a sua conta em globo nas seguiutos 
phrases : Não deizará pordm de causar espanto o haaer o governo 
adoptado como proprio o procedimento do conde de Thomar. Eagn-  
no-me; esse espanto ailida que appareça, em 74m momento ecrci 
dissipado pela recordação de que a admini~tração ficou inhabalacel, 
rem embargo de haver &do o seu presidente conde de Thomar o 
mais directa e positivamente accwado de peita e concussão. 

Fazendo estas traiiscripçiies, ternos em vistt sóinerite mostrar 
atO que ponto os animos se achavam sobre-excitados. 

Para esclarecimeuto devemos aqui consignar, que ao ser demit- 
tido do cargo de mordomo-mór, o duque, allegando 1 . O  que o cargo 
era vitalicio, e sómente por sentença podia ser d'elle esbulhudo 
2.. e que os termos da exoneraç5o coutinham implicitamente a 
accueac;Ao de que elle era rEo de algum crime, pedia ser julgado 
em conscllio de guerra. 

O governo cabralista mofou da petiçRo, e 1150 lhe deferiu. Irri- 
tado o duque, escreveu ciitiio o oficio extractado, que ao mesmo 
governo serviu de pretexto para ae abaleiiçar ao atrevimento 
de demittir o marcchal dos dois ultiinos cargos, dc que jA atrar 
fallhmos. 

Vid. h'equerimento e correspondezcia do d q u e  de Saldanha coa , 
o ministro da  guerra, por occasião de srr demitlido do o r n o  & 1 
mordomo-mór da casa real. Lisboa, 1850. 

Na parte final d'esta brochura vêm insertas as duas respectiva8 
cartas regias, a da norneaçâo do duque para o cargo de mor- 
domo-mhr, em 19 de setembro de 1818, c a da exoneraçao, em 7 
de fevereiro de 1850, A qual j4 alludimos a pag. 294 nota. 



o desespero pelos revezes já soffridos. Mas emfim nella 
abria elle o seu coração ao marechal collega. Faltava-lhe 
abril-o tambem ao publico. Assim o fez, dando essa carta 
á estampa, em papel avulso, na Imprensa da Universidade, 
logo que chegou a Coimbra. 

O publico conheceu então pela linguagem, em que ella 
estava escripta, que toda a approximaç80 entre o duque e 
o conde de Thomar era impossivel, e assim sem reservas 
esposou a sua causa (a). 

E com tal avidez se pretendia ler e possuir o docu- 
mento, que o Observador teve de o reproduzir depois duas 
vezes, em os n.08 393 o 396. 

D'esta cidade ex~ediu  o marechal o c a ~ i t l o  Darnazio 
L I 

ao Porto; maa em 14 de abril foram as suaa propostas 
repellidas pelo conde de Casal, general da respectiva di- 
visão militar, e em Bizeu succedeu-lhe outro tanto, qiian- 
do alli chegou Salvador de Oliveira, tambem enviado do 
marechal. 

D'este modo ao preparar-se para continuar a marcha, 
ainda o duque não contava outras adhesões, nl6m da do 
destacamento de Abrantes, pertencente ao batalhlo da 
caçadores n.O 5, que na força de cerca de 80 praça8 veio 
na tarde do dia 13 acolher-se em Coimbra As suas ban- 
deiras, e foi jti recebido com maiores effusôes de alegria 
do que na vespera os seus camaradas, ou, meltior di- 
remos, com estrondosas manifestaçi3es de publica e geral 

( a )  E certo que um ou outro cabralista havia inflexivel, osten- 
taudo aquellc risiwho sardonico e in~ul tador ,  proferindo aquella 
palavrinha picante, e fazendo moatra d'aquelle gesto anuiçarior, 
o que tudo era reputado crime, a que as Icis niio punham p m a  pelo 
discreto traducfor e annotador do Manifesto don realistas por- 
tuguezes, e por isso Ihc ia elle receitando para supprir a iiegligencia 
1egisl;itoria uma boa bofetada, ou um pedaço de marntelleiro 
(pag. nzihi, 65).  Alas se gabamos o ouvido de thysico, c a vista de 
lince do tal leg i t in~t ta ,  que penetravam atE o carcerr, o es;on- 
derijo, e o exilio, unicos logxrrs rrsrrvados aos malhados e ye- 
dreiros livres, aiuda assim i150 spproveitarianios o seu especifico 
miraciiloso par8 curar a gafeira ou ineiiior a birra equinea ou a 8 ? d  
dos cabralistas relapsos de 1851. 



adheeão ao som da musica do proprio corpo, a qual, 
com numeroseimo sequito, foi ao seu encontro al6m da 
ponte de Sancta Clara (a). 

(a) Verdade seja que depois da sahida do duque, o Observador. 
n.O 393, de 15 de abril, divulgava que um expresso, chegado a Coim- 
bra na manhã do dia antecedente, trouxera ao marechal a noticia 
de sc acharem revoltadas em Ue~iavente estas forças: caçadora 
n." 1, infanteris n.O 11, e cavallaria n 0" e 5, e egualmente a da 
siiblevação da praça de Elvas e do r~ginieiito de infanteria n.O 4. 
J á  se vê, que nada d'isso era verdade, mcnos quanto a caça- 
dores n.O 1. 

A queetão reduz-se pois a saber, se tttcs iioticias foram dadae 
credulamente, ou com o mesmo proposito coin que, estando já o rei 
em Coimbra, foi aqui distribuido um q u t l ~ t o  de papel, impresso 
sómente de um lado, annunciando a revolta do regimento de infan- 
teria n.O 13, e não sabemos de quaes outros corpos. 

Foi devoção principalmente de um born e hoiirado patriota do 
tempo, que ainda hoje vive felizmente, nas margens do C'eira e 
do Dueça, o dr. José Augusto de Oliveira Padua. 

Conserva um exemplar do impreõso, como reliquia historica, o 
illustradissimo, que mais vale do que excellentissimo, Sr. dr. João 
Correia Ayres do Campos. 

(Hoje, que estamos em 1888, accrescentaremos, ao que ahi fica 
dicto, que o dr. José Aiigufito de Oliveira Padua fallcceu no dia 
27 de dezembro do anno ultimo, tendo sempre pertencido ao par- 
tido liberal mais avançado, ao qual prestou os serviços que pouda 
Era dotado de um bello caracter, sernpre obsequioso para os seu8 
amigoe e vizinho3 e rnuito es~noler para coin os uecessitados. Na 
froguczia de Ceira especialmente serA o seu bom nome lembrado 
por longo espago.) 



Partida de Coimbra 

Em a tarde do dia 14 sahiu o duque de Coimbra pela 
mesina estrada militar por onde 48 horas antes IIenrique 
de  hlello havia fugido, indo pernoitar na antiga villa do 
Botão. 

Para o consolar uin pouco, e tamlem aos seus dedi- 
cados companheiros, dos desenganos que iam s ~ p p o ~ t n n d o ,  
tiveram a dita de encontrar ein o seu quartel e casa do 
dr. Antonio Jose da Silva, e do antigo capitão-inór Ma- 
nucl Joaquim da Silva, irriiaos, o afamada posta Kozendo, 
mija inosa faccta os entreter? alegremente em parte da 
noite (a). 

(a) O poeta Rozendo, ctrjo verdadeiro nome era Rozendo Antonio 
de Car\allio, nasceu na rua do Corpn de Deu8 ein Coirnbra, e fal- 
leceii nesta mesma cidade no becco dos Palacios C:oufilsos, segundo 
nos informa o ar. dr. Vicente Jose de Seiça nlmeida e Silva, seu 
amigo particular e beinfeitor, e não em alguma povoagio das da 
Bairrad:~, como em lS(iC; cscreverarn os editores de alguns de seus 
versos, mas caeou na referida Bairrada, segundo o mesmo nosso 
respeitavel iiiformador. 

(Corre o anrio de 1888. Cumpre por isso accrescentar que o 
dr. Vicente Jow5 de Seiçn deixou de pertencer aos vivos ri. 21 de 
oiitubro de 1886, assiin corno ern a noite de 11 para 12 de janeiro 
do rnesmo ariiio seli egualmente respeitavel thio, O dr. Vicente 
Ferrer, ambos nossos sxbios mestres na faculdade de direito.) 

Na auctoridade dos rnencioriados editores nasceu o pocta em 
1765, e falleccii em 13 de janeiro de 1855, tendo por isso tido uma 
longa vida de 90 largos annos. 

Havendo sido chirurgino militar de um dos regirnentoe enviados 
a França, foi depois condecorado com a medalha da guerra penin- 
sular. 

Era nos seus bons tempos o enlevo da rapasiada acadeuiica, que 
o cognomiiiava Cama noatrae laetite'ae. 

Um corpo tacanho, cabeça pequena, em testa eacacioa, e cabelto 
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Na marcha de Botão para a (Itindara de Mortagua, a 15. 
expediu o duque nas alturas dc Sancto Aiitonio do Can- 
taro um dos seus postilliões, a saber se em Vizeu estavam 
algumas tropas. 

louro conetituiam a j i g~na  rlo illustre poeta Rozcndo, dizem os 
mesmos editores; rnas n6s que o conhecemos asseveramos que o 
cabe110 era verdadeiramente ruivo, e poucas veses via thesoura; e 
que o todo do homem, desde os pés atd A cabeça, era realmente 
esquisito. 

Morreu na miseria, que mais houvera sentido nos ultimos annos 
da  vida, se lhe não valera a hospetingem de alguns amigos, cu- 
jas casas frequentava a meudo, corn demora de dias, e uma tenue 
fortuna que Itie deixara um irmão seu. 

I a  elle proprio alta noite, para 11,2o aer visto, buscar ao chafariz 
da Sé Velha em bilhas de barro a agua tle que se abastecia. 

A sua miisa era singillar pelos dislates; ainda hoje é trivial a 
versos semelhantes aos d'elle dar-se o titulo de Kozendada. 

Para amoetra ahi vHo duae decimas suas: 

Noe brapos da minha amada 

De poctns trezentos mil 
NXo nie fazein a iriiin papo; 
Metto-os a todos niini YHII:L~O 

E no bico d'iirii fiiiiil ; 
Marido-os a Arpliiil 
A fazer uma cavada, 
N'uma horta de 8alad:t 
E outra de repollio, 
Em quauto me recolho 
Nos braços da minha arnada. 

Dedicada & sahida dar freiras de Pereira 

Cem bodee e uma toupeira, 
Trezentos mil gafanhGes, 
Tudo, tudo aos bofetks, 
RIettidos n'uma peneira; 
'l'riiits doniii1,au B carreira, 
Tres iriil c'rujas a rnrpir, 
Trezeiitos ratos a ganir, 
As 11ulgas alvoroçadas, 
Os persevejos $8 facadas, 
Porque as freiras vão fugir. 



Nesse mesmo dia o postilbão chegou ao seu destino, e 
voltoii a encontrar o duque na referida Gandara, na 
manha do dia 16, com a noticia de que Thomae de 
MagalhHes, commandante da 2.a divisão militar, havia de 
1s sahido na veapera, 15, com todas as tropas, que alli 
se achavam, incluindo as que Benrique de Mello levara 
de Coimbra, em direcção a Voiizella, d'onde, como depois 
se soube, continuou a marcha para S. Pedro do Sul, 
Castro-Daire e Lamego. 

Resolveu então o duque marchar immediatamente para 
Villa-ChL, no intuito de alcanyar mais facilmente os pro- 
fugos, e 1s foi effectivaniente pernoitar neese dia, 16, 
com a sua gente. 

Foi alli apreeentar-se-llie um soldado, o qual, admittido 
ao serviso, perpetrou logo uin furto de quatro galliiihae. 
Feita a qiioixa e revistgdo o mesmo soldado, encontra- 
ram-se-llie com effeito no bornal as aves. O marechal 
absteve-se de lhe applicar castigo, como quem desejava 
attrahir outros de inelhor coin?ortamento, mas despediu-o, 
acto coutiniio, querendo assim mostrar, que a sua causa 
era digna do auxilio da gente de bem. 

A 17  retoma a marcha para Vouzella, e d'aqui manda 
uni postilhiio a Castro-Daire, coin officio ao adininistrador 
do concelho, para que lhe tivesse promptas no dia seguinte 
1:500 raçccs, devendo o referido postilhiio regressar com 
a noticia, se ainda lá estivessem as tropaa cabralistas, maa 
ficaria, se a viila já tivesse sido por ellas evacuada, 
como effectivamento assim era. 

A 18 entra einfim o duque em Castro-Daire, ultima 
msrcbha de avançada; e pelo mesmo postilhzo expede um 
officio ao adininistrador do concelho de Lamego, com a 
requisi~ão do egual numero de rações para o dia seguinte, 
19, e correspondencia para o tenente Gaspar, de infan- 
teria n.O 14, salvo erro, de cuja pessoa por agora não 
temos maior conhecimento (a). 

(a) Ambos os adrniriistradores do concelho de Castro-Daire O 
de Lamego, como se estivessem de a r l t n m h  apalavrados, mostra- 
ram egual espanto ao lerem a requisiqão das 1:600 ra$es, e 



Ao approximar-se de Lamego, na manht de 19, o poe 
tilhão foi preso pelas guardas avançadas, no sitio cliarnado 
Cruz da Trena, levado logo ao quartel general, e depois 
mettido nae enxovias do castelio por ordcm directa do 
administrador do concelho. E o melhor 6 que não s6iiient+ 
lhe fizeram mão baixa n,o officio e correspondencia, inns 
at6 no cavallo, que destinaram ao serviço de uma aiiibc- 
lancia, no que todavia elle nada perdeu, porque depois 
em Coiinbra o duque de Saldanha o indeiiinisou com iuão 
larga. 

O pobre tenente Gaspar foi logo rnaodndo fazer compn- 

espiolharam bem espiolhado o portador dos officios, para que lhb~; 
confessasse, se com os caçadores marchava toda a academia, poi 
diziam elles, a u%o ser assim, e se o marechal traz coiiisip 
sómcnte o batalli80 n." 5.0, com que entrou em Coimbra, para qi 
Q necessario tal alluvião de viveres? Depois exigiam tambcm qi 
elle lbes dissesse, que intuitos se propunha o duque na msrcl 
que empiehendera, se toda a tropa cabralina fugia diante d'cllc 

Ouvimos ha j B  annos ao nosso collega, o dr. Philippe do Querita 
illustrado profcseor de medicina e cavalheiro sympatliico, qu' 
interrogado certo menino pelo seu mestre sobre o motivo por qu- 
na oração do Padre-Nosso pedia o pão quotidiano, podendo pedi: 
pão para uma semana, ou para um mez, respondera com espertez . 
niio snloia que preferia o pBo molle. 

Ora os caçadores do diique eram o inverso do tal menino, po 
preferiam o pão rQo, e por isso pediam conjunctae as raçòes 1)al 1 

trcs dias de marcha, com su:i iiarte de sobejo para a deju:t (1 
quarto dia, que podix vir H scr de abstinencia forgada. 

Mas os dois pxcovios (salva sempre a rnuita cousidernçlo qu 
lhes ~o tamos  a elles, ou :is SU: i8  inemorias) ignoravam isto, e a1611 
d'isso não comprelicndiain, que o general digno d'este nome, couit 
o era o duque de Sald;iiiha, primeiramente ostenta sempre grande- 
forças ainda que as não possua, e em segundo logar a6 communic. 
ao seu travesseiro os seus planos. 

Seja como for, O bom do emissario, qur nada tinha de paprilvrl 
nem era bisonho nesta especie de serviços, pois provinh:~ d; 
eschola de 1846 e 1847, houve-se com o necesssrio aprumo pel.arit( 
os dois, dos qiiacs o segundo o foi enviando ntd As ealas da presi 
gansa; 

E nao obstante nRo devia o mairr lnnit~cence ser iiiuito 111 i 11,'  

soa, porquanto, evacuada a cidade no dorniiigo, foi rlle P I O I H I  

soltal-o da prisão, maudou dar-lhe o aluioyo, e o rsportul<~ii I 01 

meia moeda (2>400 réis). Coin certeza iio momento d:ts genc,io>i 
dades contava o hoiiremzinho vcr em breve as barbas dos cayatl~ 
res de Grim Cabreira. 



nhia ao postilhão, nas mesmas enxovias, mas em aposento 
separado. 

Sobresaltados, porhm, os cabralistas com a approximação 
do marechal, fogem durante a noite do dia 19 para 20, 
paseam o Douro, e occupnm a Iiegoa na madrugada 
d'este ultimo dia, e aqui se op8ra a juncqão (a)  dos regi- 
mentos da Beira, infanteria ri.'' F) e 14, e alguma cavab 
laria ( h ) ,  com os regimentos de al6m do Douro, cavallaria 
n.OS 6 e 7, infanteria n." 3 e 13, e caçadores n.O 3, todos 
sob o commando do conde de Sancta Maria, o heroe militar 
da Qaioso no Porto (27 de janeiro de 1842), nomeado com- 
mandante supreino das forças estacionadas na 2.", e 
6." divisões militares, por decreto de 9 de abril. 

Ou porque o marechal estivesse jft certificado da fugida 
dos dois regimentos n.Oa 9 e 14 de Lamego, ou porque, 
não o estando ainda, se convencesse de que era em todo 
o caso j4 impossivel attrahil-os a si, vendo assim gorado 
o seu segundo plano, resolveu separar-se dos seus queridos 
soldados e demais companheiros, e ir tentar fortuna As 
portas da cidade invicta. 

(a) Do Diario do Governo n.O 92 deprehende-se que as tropas 
da 2." e 5 . a  divisóes militares se reuniram em Lamego a 19. Pen- 
eamos que a verdade estL em o nosso texto. E se nho estivesse, não 
teriri razilo de ser a fuga para a Regoa a 10, e o retrocesso a 20 
de abril. 

Naturalmerite o governo cabraliata contava que a juncqlo se 
operasse em Lamego, mas a irpproximagiio do iiiarechal a esta 
cidade fez que Thomaz de MagalhEes, em logar de eeperar, fosse 
ao encontro de Sanrta blaria. 

(b) Eram 86 c:~vallos, parte do regimento de cavallaria n.O 4, que 
de Coirnbra levou conisigo o profugo Henrique de Melio, e parte, 
se nos não engaiiamos, do regimriito de cavallaria n.O 8. 

Acompanhava s 1.0111aria r](. Tliotnaz de Magnlhiies tarnbem o 
fa,nosigsimo batalhiio de S. Jnâo  de Areias, cohortr pretoviana dos 
de Midòes, ciija disuoluçko o governador civil de Coiinbra, depois 
conde de Fornos, obteve do fovrrno regenerador pelos duplicados 
motivos de ordem e de mornlidade p~rbltca. 

Foi com effeito das suas fileiras que saliirain os assrssinos do 
infeliz Estatiislgu, da Vnrzea de Meruge, oinittidas por agora 
outras gentilezas de maior ou menor tomo. (Vid. Memoria@, voi. ].O, 

pagg. 191 e 194.) 



E m q u a n t o  estes, sob o cornmando de Qrim Cabreira ,  
por  effeito d a  aueencia d o  marechal,  ernprehendem a 
marcha  de flanco sobre Ceia e Goureia ,  d e  q u e  jA fizemos 
nicnyZo, os  chefes d a s  tropas cabralistas, d e  áqiiem o d e  
além Douro,  f'ortes agora  com a jlincçiio, de ixam d e  re- 
cear  os  regimentos d a  Beira, cobram animo, e no mesmo 
d i a  20 atravessani  o Douro para  o sul,  occuparn Lamego, 
e t ractam d e  perseguir o batalhâo d e  caçadores n . O  5, n a  
s u a  retirada, que  a taiito equivalia a marcha p a r a  a s  abas 
da ser ra  d a  Estrella. 

Se foi o duque  q u e  prescreveu esta  marcha;ou s e  foi 
G r i m  Cabre i ra  depois d o  afastamento d'alle, ignornmol-o. 

Qiianto aos  motivos q u e  :L determinaram, Q facil co- 
nhecel-os, mesmo sem informaçgo. 

N l o  podendo os sublevados, nem avançar  para  o l>oiiro, 
nem retrogradar  sobre Coiuibra, nem, sendo conveniente, 
segui r  pelo seu  flaiico esquerdo a estrada do Porto, s6 
lhes ficava l ivre  a marcha  pela direita.  

E s t e  alvi t re  forçado trazia-lhes além d'isso a van-  
t agem d e  i rem a o  encontro d e  Joaquim Bento,  q u e  de- 
veriam saber  os procurava (a). E p6de se r  lhes luzisse no 

(a) Temos por certo, que ncsta occasião jh os devera ter encon- 
trado um oficial de ciiçadores n.O 1, que no dia 17 pnssou etn 
Coirribra, com o8icioe eiii busc:~ de Saldanha. Poisou na hospedaria 
do Lopes, foi d Sophia, alugou dois cavallos, e seguiu com um 
creado, pela estrada de Vizeu, guardando completa reserva sobre 
a sua inissão. 

As pusillanimes nuctoridades cabralistas não pozeram obstaculoa 
R sua marcha, t i o  desalentadas se achavam ellas, quando rncsiiio 
não qi~izessem jogar com um páu de doia licoa, como effectiv:i 
mente de entre ellns algumas estiveram jogando, penteando-se 
para servir os vericrdorcs. 

E .i:í que cabe no talho de foice, diremos que n i o  6 mcuos usado 
tambern pelos politicos o outro jogo do piiha, pelos politicos e ~ i -  
tenda-se de galahar, pois cumpre não fazer injuria aos politicoe 
de conoicçâo. 

E este jogo se executa por dois diversos modos. E o prirneir 
triiicaiido succcssivameutc as duas meladee do queijo, cor110 
fazia o in;icaco da fnbula. hlas ao paaso que este tinha a apprireiir 
desculpa de que ri sua natureza macrcal, desajadada da b:~lani. 
roinana, ou de outra qualquer, lhe não permittia sabor onde : 
certo devia suster a roedura para obter a egualdade dos quiiiliGt 



longe a esperansa de serem saudados pelas tropas do 
general Bernardo JosQ de Abreu, que partia da Guarda. 
M ~ A  esta hgpothese, se a previam, nunca a veriam 
rcaliaada. O exercito muruiante estava por egual todo 
cabralisado. 

Volteiiios agora a Coi~ubra. 
AlBrn das medidas de rigor contra os inimigos e das 

blendicias para com os amigos (a), o governo cabralista 
recorreu aos seguintes expedientes para dobellar a revolta: 

1 . O  Addiar as cainaras legislativas no dia 9, com o que 
manifostarnente provou que nenhuin auxilio legal tinha a 
esperar d'ellas para conjurar a crise; e effectivamente a 
camara doa deputados (egual em valor B sua antecessora, 
fructo das mais descaradas violencias, no nefasto dia 
3 de agosto de 1845, que a historia escreveti jd no capitulo 
das malfeitorias dos governos), carecia de toda a auctori- 
dade moral, desde o proprio momento em que o parto 
violento e corrupto da urna lhe havia outhorgado uma 
existencia contaminada de lepra. 

dos papalvos, que se tinham entregado ao scu juizo arbitral, os taes 
politicos sem disfarce confess:im, que propositadainente sóinente se 
propùem comer coin ambos os queixos, ou melhor os dois semi- 
queijoa. 

fi o segundo, lançando ri garra ao pão, elles que talvez o náo 
ajudassem a amaesar, para o distribuir, como faz o compadre ao 
pZo do seu compadre, pelos afilhados, que curvam os hombros 4 
charola em que os t:ies sujeitos ou :I facciuticula zerica (cuja vita- 
lidade sóineiite se patenteia, porque expclle os halitos que lhe 
insiifla um qualquer jagodes auctoritario) se encarrapitam, pen- 
sando que o publico se iiâo caiqa de contcrriplnr as  suas altas 
qualidades, quando este sóiriciite divisa nellcs esperteza doa ar- 
rabaldes de Lisboa. 

Mas npnrtcinos os olhos d'easar, minerias pequeilinas, e volvamos 
a assurnptou dignos. 

(a) J& A pag. 300 referimos a promoçiio do alferes Leinos, as 
deuiissGes d:idi~s a Joaquim Bciito e ri Grim Cabreira, e as mercês 
honoriticas confer~das a AIaldonado c a Oliveira Miranda. 

E agora nccrescciitarciiios, que, se os dois ultirrion depois forsm, 
como e de crer, corntemplados na promoqão monstro, mostraram 
practicamente qiie sc tt holzrn e proueito não eabern no mesmo 
saeco, cabem todavia iielle eEectiva e optimamente proveitos e 
honras. 



2." Fazer sahir de  Lisboa uma numeroea divisão d e  
tropas das diversas armas, constando de duas brigadas, 
sob o commando de  Philippe Marcelly Pereira e do bar20 
de Mesquita (AIiguel Corrcia de  Mesquita Pinientel), para 
irem occupar Santarem, tirando d'este modo a Joaqiiim 
Bento a possibilidade de vir e~tabelecer-se nesta forte pu- 
sição. 

3 . O  Collocar ti testa d'ella o commandante em chefe 
do exercito, el-rei I>. Feriiando, em ordem a obstar á 
probabilidade do contagio nos corpos que as compuuham, 
pois que algum, ou alguris dos chefes, é de crer que 
entrassem no trama patriotico, e sbinerite poderiam ser 
contidos pelo respeito a sua inajestade. 

E r a  um grave attentado coniprometter el.rei nos seus 
planos egoistas; mas a facqão nua trepidou, nem a de- 
moveram do seu criminoso proposito, segundo apregoou 
a imprensa, as reclamações bcrievolas dos representantes 
d e  alguinae potencias amigas contra um tão imprudente e 
arriscado procedimento. 

Cada vez nos persuadimos mais de que, se el-rei estivesse 
bem compenetrado da  impopularidade d a  causa, de cuja 
conservação i a  assumir a responsabilidade, nao se teria 
prestado A exigencia facciosa, pois que nunca fie tem 
manifestado senso corno verdadeiro homem de bem, justo 
e prudente (a). Natural conscqiiencia do recrutamento dos 
altos cargos do estado, numa exclusiva parcialidade! (b). 

4 . O  Obstar h passagem de Joaquim Bento do sul para 
o norte do Tejo. 

5 . O  Isolar o duque e a siia gente, fazendo fugir na  sua 
frente os dois corpos d a  Beira, regimentos n.Os 9 e 14, 
para que a approaimaç80 os não fizesse attrahir B causa 

(a) Podemos afoitarnente asseverar, que sua majestade, quandr 
veio a Coimbra em 1852, declarou expressamente haver reconhc- 
cido a aversào que o paiz votava ao governo cabralitita, que o fez 
empreheuder a jornada no anuo proximamente anterior. 

(h)  Alludimos aqui particulnriuente B organisaçâo do conselli 7 

de estado, cujo peeso:tl chegou a ser quasi exclusivamente de um:. 
só côr politica. I': o que d'esee alto corpo de estado se diz, pbde 
affirmar-se de outras repartiçóes dos eervigos publicos. 



do marechal, ate que podesse achar-se em circumstancias 
de o bater, ou, melhor, de o reduzir 9. obediencia, pela 
imposição do numero dos aggressores. 

Entrada de el-rei D. Fernando em Coinba 

Ora Joaquim Bento logrou passar o Tejo, como jâ vimos, 
e assim a facção cabralista teve de alterar o plano primi- 
tivo, procurando apanha14 agora pela cauda. Por felici- 
dade publica ainda -te lhe falhou; mas em todo o caso 
as diligencias feitas nesse sentido trouxeram perda de 
tempo, e a consequente demora na marcha dos aorpoa cabra- 
listas. 

Por outra parte, o batalhlo de caçadores n.O 5, isolado 
como se achava, iião lhe8 podia dar grandes cuidados, para 
que se apressasseni em o alctrnçar ; e talvez cnlculawsem 
que haveria maior conveniencia politica, em que o pequeno 
nucleo de revolucionarios se desfizesse por si inesmo do 
que ein fazer pisimiro o duque de Saldanha, porquanto, 
desde que o não podiam fuzilar, tornar-se-lhes-hia um pri- 
sioneiro muito incommodo. 

D'este modo não se dando celeridade B marcha, el-rei 
o Sr. D. Fernando sbmente chegou a Coimbra no dia 20 
de abril (domingo de Paschoa), com as seguintes tropae: 
regimentos de infanteria n.OS 1 e 16, regimento de 
granadeiroe da rainha, caçadores u.O 2, lanceiros n.O 1, 
cavallaria n,O 4, parque de 8 peças de artilheria e um 
obuz, e iiina companhia de 50 sapadores (a) ; pois, talvez; 
para impôr Bs tropas do Alemtejo, ou ás que guarneciam 
a capital (ainda que nos nao consta que houvessem dado 
de si motivos de receio, ao contrario em Elvas se tinham 

(a) As peças, o obuz e os sspadoree &mente entrmaxn em 
cbimbra a 21 de abril. 

TOM. iV !2'2 



mostrado dispostos a repellir Joaquim Bento, se para 1A 
se dirigisse), deixaram ficar em Santarem o regimento 
de infanteria n.O 7, jA alheado da cama do duque, desde 
Mafra, e galardoado porisso na pessoa do seu cabra- 
lista ou cabralisado coronel, e o regimento de infanteria 
n.O 10 (a). 

Póde todavia admittir-se tambem, que não acarretassem 
estes regimentoa para o norte, por Ihes parecer serem 
mais que sufficientes os que vieram, para debellar as exi- 
g u y  forças em rebellião. 

E claro que el-rei foi e nem podia deixar de ser acolhido 
com todas as demonstraçaes officiaes, devidas A sua elevada 
categoria; mas 15 tambem certo que outras não podia 
ter, porquanto Coimbra deplorava, como o paiz todo, 
ver el-rei á frente dos soldados, cuja missão era sustentar 
uma das eituaçaes mais obnoxias, que Portugal haja 
supportado. A cidade ficou pois silenciosa na presença do 
rei que entrava (b). E não obstante el-rei mostrava-se 
sempre attencioso e affavel. 

( a )  Tambem deixaram em Santarem certa porção de soldados da 
guarda municipal de Lisboa. 

Mas o regimento de infanteris n . O  10 veio depois a marchar 
tambem, chegando a Condeixa no dia 26, e shi se conservava 
ainda, quando o rei D. Fernando lA foi pernoitar a 28 no seu re- 
gresso para Lisboa. 

(b )  Para tornar saliente o morno eilencio que então se guardou, 
copiava o Obeervador, n.O 395, este trecho de Pedro de Mariz, 
Dialogoe de varia hiatoria, diaiogo 4.0, cap. 1.0, &cerca da entrada 
do mestre de Aviz em Coimbra : 

a E quando para o meomo (ouvir os votos dos povos e não o fazer 
guerra) o mestre de A& veio a euta cidade (Coimbra) foi recebido 
nella, com procissão solemne, e de mais de uma legna acompanhado 
de grande numero de m ç o e  e meninoe da cidade, que de sz' meamos 
movidos eahirão d'ella com seos cavallinhos de cana, e outros por 
lançaa, com pend0ee e bandeiras de seo modo galantm: o8 p a u  
com grande alegria v i d ã o  em tropel, correndo diante d'elle, bra- 
dando em alias vozee, Portugal, por El-rei D. JOGO nos80 rei, que 
em boa hora venha.. 

O goverùo civil officiava para o miuisterio do reino a 21, noti- 
ciando a chegada de elarei na vespera, e accrescentava: grande 



Mas do silencio da recepçiio, Coimbra passou a um 
acto positivo de reprovaçiio para com o governo, dirigindo 
a el-rei uma representaçb, na qual pedia a demiselo do 
ministerio cabralista. 

Cumpre dar conhecimento do facto desde a eua origem. 

A representação popular 

Era a 18 de abril, sexta feira sancta, noite j& entrnda, 
e encontravam-se no pateo da Universidade, proximo da 
porta lateral da capella, estes quatro cidadãos: JosB 
Joaquim da Silveira Mascarenhas e Victor Madail de 
Abreu, escrivães do juizo de direito, homens honrados, e 
muito dignos de occupar logar mais elevado, mórmente o 
segundo que, sendo academico em J 828, emigrou e fez toda 
a campanha at6 1834, ambos cabralistas conhecidos e re- 
conhecidos ; o dr. Raymundo Venaacio Rodrigues, lente da 
faculdade de mathematica, e A. L., ambos patuleiaa do 
egual notoriedade. 

São fallecidos os tres primeiros, e s6mente vive o quarto, 
graças a Deus sejam dadae. 

Acabava de saber-se, que el-rei estaria dentro de 48 
horas a transpor o Mondego e lamentavam todos quatro, 
com egual sinceridade, por tima parte o grave erro politico 
de envolver o bondoso rei, o ar. D. Fernando, nas luctas 
dos partidos, e pela outra parte, a triste sorte do marechal, 
que suppunham totalmente desesperada, visto que nenhuns 
soldados mais do que os j& referidos haviam desposado a 

aoncmeneM de povo, e pessoas de todas a8 h e e a  guamecdarn a 
ponte e as ruas, por onde nua majestade ee dignou cortejar (sic, no 
copiador) com o chapeu, entando o povo descoberto menos algune 
exaltadoe patriotas.. . . Era melhor n h  ter dicto couea alguma. 



sua causa, e estava a ponto de ser repellido pela frente, 
e colhido pela retaguarda. 

Com a mão na consciencia nLo podernos hoje indicar 
aquelle dos quatro, de cujos labios brotaram estas patrio- 
ticas e nobres palavras: Papa-se uma representação a 
el-rei contra o governo cabralista! 

Palavras sanctas ! Num momento ouvidas, penetraram 
logo no coração de todos ! 

Consignamos aqui o facto, porque elle dá a medida do 
descontentamento, para não dizermos indignação, que de 
dia a dia se ia apoderando do animo de todos os cidadãos 
contra a facção oppressora e libertecida, at6 dos proprioe 
que por longos tempos haviam sido seus satellites! 

Resolvido que assini fie fizesse, o dr. Raymundo Ve 
nancio Rodrigues e A. L. (pois que os dois primeiros, 
pelas suas pessoaes circumstancias não podiani concorrer 
na execução do plano), dirigiram-se, acto continuo, a casa 
do cir. Justino Antonio de Freitas, lente cathedratico de 
direito, defronte da antiga egreja da Trindade, para lhe 
communicar a deliberação tomada, e procederem de ac- 
cordo. 

Assentaram alli os tres, qiie cada um d'elles fizesse sec 
projecto de representasão, para serciri lidos no dia seguinte. 
19, em casa do dr. Agostinho de Mor~es  (que os dois pri- 
meiros irinni em seguida prevenir), a fim de se adoptar 
aauellc aue fome remtado merecedor de ~referencia. 

.~eunihos  os qua&o neste dia, Eabbad; de alleluia, nr. 
liabitaç20 do ultimo, na rua da illatheniatica, foi lidc 
o projecto do dr. Raymundo, q depois o de A. L.  

Disse então o dr. Justino: E este que ha de servir 
Replicou A. L.: Leia v. tambem o seu projecto 
Redarguiu: Não é já necessario. 
Foi, porisso, adoptado o projecto de A. L., com ; 

simples substitiiição de um verho, pela indicação I% 

mesmo dr. Justino; e sendo copiado para melhor lcttra 
(pois que a calligraphia do auctor não é das mais a*- 
moradas), foi logo submettido A assignatura dos ci tb 
dãos (a). 

(a) D'eeta fiel narra@ se deduz quanto era falsa a ori,3ir 



Toda a gente subscrevia com a melhor vontade a re- 
presentação; e tal era a veheinencia da opitiião publica 
contra a facggo dominatite, cjuc bastantes cabralistas a 
firmaram com o seu nome, como hoje inesino p6de ve- 
rificar no Observador aquelle, que estiver habilitado para 
destrinçar as côres politicas dos signatarios. 

Ao cabo de algumas horas aiictorisavam a representa- 
$0 j i  bom numero de subscriptores. Faltava completar 
a obra, fazendo-a chegar As mãos de e1 rei por via de 
uma deputação, da qual, sob indicação do dr. Antonio 
Joaquim Barjona, honrado cwracter e respeitabilissimo 
lente decano da faculdade de medicina, se resolveu não 
fizessem parte pessoas pertencentes h Universidade. 

Foi tarefa uin pouco difficil o arranjar cidadlos que 
se prestassem ao mister. Escusavam-se até alguns de ac- 
centuadas ideias politicrts, e que n?io eram tidos na conta 
de pusillanimes. 

Não o occultemos; incutia certos rr?ceios a ideia de ir 
a um quartel-general, que vinha para aniquilar os suble- 
vados, implicitainenterepresentar em favor d'estes mesmos, 
que a tanto equivalia pedir a demissão do conde de 
Thomar. 

Seria a commisslo enviada dos papos da Univemidade 
para a cadeia do Aljube? Seria ao menos severamente 
despedida? 

Digamos a verdade, para obvi* a estes contratempos 
havia sbmente tiador na reconhecida bondade e prudencia 
do rei D. Fernando. 

Pela sua parte prestou-se a entrar na deputaçgo o ci- 
dadão Joaquim Martins de Carvalho; e logo depois asso- 
ciaram-se-lhe os cidadgus Jos6 de Moraeu Pinto de Almeida 
e Ruben Pereira de Carvalho, em resultado da conferencia 
effectuada na loja do negociante Manuel Jose Teixeira 

attribiiida il representagão pelo Diario dos Pobrecr, de Lisboa, 
n: 90, de 23 de abril, a saber, que fora resolvida iios clubs da 
capital, e se haverem expedido orderis nesse sentido para Coimbra. 
O Observador, n.* 396, de 26 de abril deu-se ao trabalho de provar 
a impossibili&ade de ter sido assim, pelo confronto doe factos. 



Guimaráiee, n a  rua do Cego, em a manha  de 20 d e  abr i l  
(domingo d e  l'aschoa), ficando então assentado q u e  se 
desempenhariam d o  encargo n o  d i a  immediato (a). 

Neste dia, 21 d e  abril ,  a deputnçSio fez-se annunc ia r  
n o  quartel-general por intermedio d o  viaconde d e  Cam- 
panha (Balthazar d e  Almeida Pimentel),  q u e  primeiro lhe  
fallou, e d o  d u q u e  d a  Terceira;  e passados instantes foi 
recebida por el-rei n a  sala d o  docel. 

Julgou-se el-rei incompetente, n a  s u a  qual idade de com- 
mandante  e m  chefe d o  exercito, p a r a  accei tar  a represen- 
tasão, accrescentando q u e  reconhecia o direito d e  petição, 
e podiam portanto dirigir-se a eua majestade a rainha (b). 

(a) Doa quatro cidadãos mencionados no texto é vivo, louvado 
Deus, o Sr. Joaquim Martins de Carvalho, cujos extraordinarios 
serviços ao paiz e a Coimbra, mórmente com a redacção do Conin- 
bricenee, nem é possivel narrar aqui, nem, quaudo o fosse, o com- 
portaria a sua muita modestia 

Manuel JosB Teixeira Guimarães, homisiado em 1828 e emigrado 
em 1829, fez a campanha até 1834 no regimento afamado de Vo- 
luniarioe da rainha, e, vindo depois residir iiovamente para Coimbra, 
continuou ua carreira do commercio, e exerceu diversos cargos pu- 
blico~. Libera1 convicto, capitaneou a revoluqilo da madrugada do 
dia 8 de marcp de 1844, com que o povo e a academia. se propunham 
valer ao8 encarcerados de Almeida. Falleceu em 7 de abril de 
1869. 

Ruben Pereira de Carvalho, filho de Francisco Carvalho, antigo 
magistrado administrativo e depois deputado no tempo da Rege- 
neraçâo, era um excellente mogo, ertencente a uma das familias 
mais dedicadas L causa da liberfade, dtsdn que esta despontou 
em Portugal. Acabou os seus dias em 24 de margo de 1870. 

José de Moraes Pinto de Almeida, que passou 4 eternidade ha 
apenas alguns dias, a 27 de junho ultimo (1884), quem ha ahi 
que o n8o conhecesse? Não cabendo na occasi8o fazer-lhe o elogio, 
tudo resumiremos nestes sOs conceitos: Melhor amigo, cidadilo 
mais prestadio, deputado mais dedicado aos seus constituintes, 
nunca ninguem o viu ! 

(b)  As palavras trocadas entre sua majestade e José de Moraes, 
que fallava por si e pelos companheiros, encoritram-se tcxtual- 
mente reproduzidas em o Obeervador, n.' 395 de 22 de abril, por- 
quatito se tinha combinado, que a deputação viesse do p a p  4 
redacçAo para dar logo conta d'ellas, antes que o tempo as fizesee 
esquecidas. 'No mesino jornal estL tamban estampado o texto da 
representa~lo, que adiante reprodiiziremos. 



Devemos não omittir que na cidade nunca se acre- 
ditou, que a representação fosse recebida, mas o effeito 
moral estava produzido, e se a criee militar podease 
prolongar-se, maior elle seria pelo auxilio que a opinilio 
geral do reino lhe teria prestado, imitando os habitantes 
de Coimbra. 

E com effeito a commiss&o do partido nacional do dia- 
t ~ i c t o  de Leiria apressou-se logo, louvores lhe sejam dados, 
a adherir plenamente, por si e em nome do seu partido, 
ti representação conimbricense, por meio da sua declara- 
ção, firmada nessa cidade a 24 de abril de 1851, e que, 
assignada pelos srs. Joaquim Augusto Pereira da Silva, 
presidente ; Fernando Luiz Mousinho de Albuquerque, 
vice-presidente; JosB da Silva Athaide, Luiz Joaquim 
Coelho da Cunha Saraiva, Cassiano Sepulveda Teixeira, 
vogaes; e Antonio Xavier Rodrigues Cordeiro, secretario, 
se lê em o Observador, n.O 397, de 29 de abril. 

Mas a heroica resolupão da guarniçâo e dos patriotas 
do Porto fez dispensavel, que as demais terras do reino 
seguissem o exemplo de Leiria. 

O momento critico 

Ignorando o quartel-general ao certo o paradeiro doe 
dois batalhões sublevados (e nem isso admira, visto ,que 
quasi nso tinham tempo para repousar das marchas fa- 
digosas); não podendo porisso calcular qual o campo 
de batalha, que a sorte lhe depararia para exterminal-os, 
e tendo  obret tudo de concertar os seus movimentos com 
os do conde de Sancta Maria, sómente na madrugada do 
dia 24 poude fazer sahir de Coimbra para Penacova a bri- 
gada do commando de Marcelly, composta de casadores 
n.O 2 e infanteria n.O 16, 12 soldados de lanceiros, e cerca 



de 50 cavallos de cavallaria n.O 4, no claro proposito 
de cortar-lhes a mtirada pela estrada da Murcella, se, 
acostadae á serra da Estrella, tomassem a direcçito do 
sul. 

Cremoa que nunca ontrou no animo dos dois com- 
mandantes de caçadores n.Os 1 e 5 semelhante expediente, 
porquanto, verificada a juncção em Ceia, nlo desceram, 
mas sabiram para Gouveia, cerca de 12 kilometros ao 
norte. 
Mas, oh sorte adversa! (Para a causa do cabralismo, 

entendrirse, .pois que para a causa dos sublevados, que 
era a propria do paiz, foi bem propicia.) Pelas 8 horas 
da mau& do dia 23 recebia o quartel-general, expedida 
do telegrapho áqueni da cidade do Porto, a noticia ines- 
perada da sublevago alli triumphante, em a noite pre- 
cedente. 

Tudo estava pois acabado! 
Dir-se-hia qrre nunca nenhum successo sobreveio mais 

exactamente na altura da gravidade da8 circumstan- 
cim (a)  ! 

E m  verdade o dia 24 era o diaterminus da aguda crise, 
e tiio aguda que ninguem cria jA no exito da heroica 
tentativa do marechal (b). 

(a) Como se sabe, esta phrase engraçada foi na origem (1881) 
magmameszte applicada pelo seu talentoso e respeitevel auctor, 
x um caso, ern que importavil a coramunha, resmungada por 
aquellee proprios, que titihrtn feito a bulha. 

Posterioruiente póde ella ser approveitrda como um conceito 
feliz para caracterisar crises difficeis. Cremos que a nenhuma 
outra eer4 ella mais propriamente ajustada, do que 4 de que nos 
eetamos ocoupanùo. 

(b) Por curiosidade iierraremos aqui um facto, que dA a prova 
do qne dizemos, comquanto o chiete particular d'elle derivasse 
especialmente da odão e do conhecimento peesoal dos actores. 

Achavam-se reunidos juncto do antigo muro divisorio entro 
o Jardim Botauico então passeio favorito dos leiites e politieos) 
e o çonvento de S. 6 eiito para mais de 20 pessoas, na quasi tota- 
lidade politieoe da opposiçiio, mais ou menos aceentuada: 

Adriana Jos6 Jacob-Agostinho de Moraes Pinto de Almeida 
-Antoniiio José Rodrigiiee Vidd-Antoiiio Liiiz de Sousa Hen- 



Com effeito a Joaquini Bento tinham já desaniparado 
algumas praças e qua t ro  officiaes; estes, cremos, q u e  n o  
momento attribiilado da ret i rada precipitada d e  Ferreira 
d o  Zezerc, os  quses foram apreacntar-se ern Abrantes. 

A o  proprio Gririi Cabreira  haviam egiialtnente aban-  
donado a lguns  ~ o l d a d o a .  U ~ n a  escolta d e  cerca de 12 
homens vimos n6s chegar  a Coinibra pelo lado d e  S. Bento,  
sem que a g o r a  possamos affirmar a qual dos batalhões 

riques Secco-Bemardino Joaquim da Silva Carneiro-Domingos 
JosB de Sousa k1ap;alhles-Piancisco Jos6 Duarte Nazareth- 
Henrique do C'oiito de Alineida V~lle-Joaquim Gonçalves Ma- 
mede-Joachirn dos Reis (assim ee assi.qnava elle) - JosB Maria 
de Ahreu -- Jose Maria Dias Vieira-JoeB de Moraea Pinto de 
Alrncida-Justino Antonio de Freitas -Roque Joaquim Fernandes 
Thomaz-'í'liomaz de Aqiiino de Carvalho - Vicente Fcrrer Netto 
Paiva - Viccnte Jus6 de Seiça Almeida e Silva, e outros dc que 
agora nos não recordamos 

Uns sentados e outros de pB c.nversavain, como 6 de crer, 
principalmente sobre os siiccessos do dia, todos affectados de 
pesar mais ou menos profundo (pois havia no gruppo alguns 
ealrdis tas  da vespcra) pelo rrialogro da tentativa do marechal, 
de que nease momento ninguem se atrevia a duvidar. 

Um, talver unico, IIHO conversava; mas curvado e apoiando as 
mãos e a barba sobre a bengala, de vez em qu:tndo proferia, sem 
se dirigir especialmente a niuguem, estas e outras expres0cs soltas: 
O Duque está perdido. Ninguem já o salva. Onde parará elle 
agora. Tarde virá outro ensejo com!, o actual. 

Canqado de ouvir repisar tant;r vez a ideia, levanta-se Adriano 
Josí: Jacob, e diz: Sr. E'. . . att este momento lambem eu me 
achava inteiramerde persuadido de que o duque eetava perdido sem 
venzrdio ; mas como a ve, d d e  eetá sempre na propoação contraria 
& sua a f i m t i v a , j u r o  a,yora que o duque está aalvo, venha d'onde 
vier a salvação. 

Riram-se todos com riso mais ou inenoe arnarello do gracejo, 
aliris pouco lieongeiro para a pessoa de quem se tractava, que, 
sendo homem de teleiito, não gosava de fama do melhor senso 
practico; e ninguem deu o rnt-iior valor á prophecia. 

Est>tvatnos na tarde do dia 24 de abril, a revolta do l'orto 
friuniphava em a rioite immediata. Quando se obteve a certma, 
d'ella, Adriano Jos6 Jacob foi opprimi(lo pelos abr~ços  dos amigos 
acotnpanhados de fraucr :ilrgri;t, menos sem duvida pelos da 
victima do seu gracejo, cliie, coinquaiito iiiicocciite, vinha ainda 
assim roborar o conceito qiie o publico forinava do cavalheiro 
iiicogriito. 



pertenciam. O que tudo importa que a desanimaç80 ia 
ontrando nas fileiras dos dois batalhões. 

Por outra parte, e sobretudo, a revoluçiKo achava-se 
acephala. 

J á  opportunamente referimos, que o duque de Saldanha 
se separara dos seus fieis soldados em Castro-Daire e se 
pozera a caminho do Porto, a cujas portas fora tentar 
fortuna (a). 

Ora pois, chegando a Campanha, com o visconde do 
Pinheiro e Salvador de Oliveira, que alhm do aeu criado 
Ribeiro foram os seus unicos companheiros de jornada, 
vieram alli fallar-lhe os seus dedicados amigos e correli- 
gionarios, os srs. Castro e Silva, Serpa Pinto, e ainda 
outro, ou outros, cujos nomes &gora não temos presentes, 
e lhe declararam, que estavam de todo perdidas as espe- 
ranças de fazer pronunciar pela sua pessoa as tropas da 
guarniçlo do Porto. 

Julgando-se o marechal de todo abandonado e por isso 
perdida a causa, cujo compeão se fizera, resolveu sahir 
d'alli, acompanhado agora neste instante doloroso unica- 
mente pelo seu fiel Ribeiro, para a quinta da Costa, da 
respeitavel familia Quedes, d'onde emigrou para a Galliza, 
na inteng8o de embarcar em um dos portos d'eeta provincia 
hespanhola. E na verdade achava-se j4 em Lobios, quando 
o surprehendeu a noticia da r e v o l u ~ o  da grande cidade. 

Vê-se, pois, que era com bastantes fundamentos, T e  
os miniatros em Lisboa se julgavam jtl seguros da victoria, 
e porisso ousavam apregoar em publicas e altas vozes 

(a) Procurou-se occultar a ausencia do duque, por todo o tempo 
que foi possivel, aos seus soldados; e riem o publico a conhecea 
senão dias depois. 

E m  22 publicava o Observadcr um-A ultima hora-dizendo 
que o marechal entrara a 20 em Vizeu, a 21 pernoitara em Ton- 
della, acrescentando que, se se dirigisse a Coimbra, podia a 23 estar 
nas viziuhanças d'esta cidade. 

E o proprio Dbrio do Governo sómeute a 24 noticiou, que o 
duque se separara dos seus, e m  trwes disfarçados, sem declarar 
todavia onde e quando, mas asseverando que se ignorava a direcçh 
que tomtira. 



que faltava agora sómente fazer o processo ao duque de 
Saldanha e submetter a conselho de guerra os officiaes 
que tinham desposado a sua causa. 

E os redactores assalariados das gazetas cabralinae 
serviam-lhes optimamente os intuitos, porque, se por uma 
parte motejavam, como já vimos, dos corajosos compa- 
nheiros do duque, com a gravola pesada, comquanto não 
exhausta de toda a graça doe sete rapazes travessos, desde- 
nhando assim da dedicação e heroicidade de alguns jovens 
(nem todos o eram), que não tinham duvidado, arros- 
tando perigos, seguir as pisadas do seu parente e amigo 
(tão acerba quanto immerecidamente vilipendiado por 
Adriano Mauricio, um dos propostos do conde de Thomar 
no seu ministerio), e abraçar uma nobre causa; por outra 
parte appellidavam cruelmente o duque, com o titulo de 
marechal allicz'ador, contando certamente que lhe não 
viria a ser necessaria segunda emboscada. 

E um longo ost~acismo de 33 annos, 2 mezcs e 10 dias, 
que tanto é o tempo que medeia entre 26 de abril de 
1831, e o dia de hqje, 6 de julho de 1884, em que isto 
escrevemos, prova que em verdade se niio enganavam, 
muito felizmente par8 Portugal. 

A revoluçáo do Porto 

Oe dois companheiros do marechal não desesperam 
ainda da salvavão da cauea ; e preferem a ausentar-se per- 
manecer em Campauhg, para continuar d'aqui os proprios 
eeforços, de combinaçto com os seus parciaes de dentro 
da cidade. 

Favorecia-os tambem a coadjuvação que Ihes prestava 
o honrado patriota JosB da Silva Passos, e os egualinente 
dedicados correligionarios d'elle, Joaquim Ribeira de Faria 
Guimarges e Jose Victorino Damazio. 



A revolução veio afinal, e foi iniciada no quartel de 
Sancto Ovidio cerca das dez horas e meia da noite de 24 
para 25 de abril, por 5 ou 6 soldados de caçadores n.O 9, 
que romperam os vivaa ao marechal, e são ~eguidos  por 
todo o batalhgo, pelo regimento de infanteria n.O 2 e pelo 
destacamento de artilheria n.O 3, que todos se achavam 
no mesmo quartel. 

Alguns officiaes querem oppor-se, trocam-ee os tiros, e 
e lo  victiinas dois ~oldados de caçadores e o coronel de 
infanteria na0 2, Joaquim de Sousa Pinto Cardoso, que, 
atravessado por uma bala, falleceu na manht aegiiinte (a). 

(a) Coincidencia singular ! Acabnm neste tempo os seus dias na 
cidade do Porto sómriite dois offiçiaes os pn~prios que em 1846 
tiveram na cidade de Coimbra o eric:irgo de debellar a revolução 
de maio, se tarnbem aqui fosse seguido o grito do Minho. 

Um era Liiiz Travassos Valdez, entko governador militar em 
Coimbra e agora chefe do estado maior da 3.. divisão militar, falle- 
cido de ataque apopletico, que uesse momento se attribuiu 4 af- 
fccção moial, causada pelas occorrcncias do dia. 

E o outro foi o coronel Joaquim de Sousa Pinto Cardoso, mar~dado 
do sul para Coimbra com o seu bata1 h80 de caçadores n.O 8, quaiido 
o governo cnbmlista começou a reccfir a insurreição nesta cidade. 

Daremos aqui noticia de um plwno que algu~rn lembrou, e chegou 
a ser discutido. ma8 liao fipprovndo. Era nada menos do qiir rru- 
nirem-se ao l[,ngo da ponte de Sancta C1:ira cerca de 1:000 homens. 
academicos e cidadãos, qiie a um signal dado, no momento em qiie 
o batalhâo se estendesse por ella, deveriam cabir sobre os soldadoe, 
sem darem tempo a que clles se juiictas em para defender se c usar 
das armas 

Era um arrojo, ou inelhor uma verdadeira loucura, porque seria 
impossivel que njlo falhassem algumas das muitas condiçoes, que 
era necessario se dessem at8 O mornciito deeibivo d~ vaiitagem dos 
braços de dois homens sobre um 86 homem; mas prova a um tempo 
a cobesão, que siibsietia eiitre os adversarios (to cabralisnio e o 
alto odio, que a rete votava a mness da nação. 

Emfim a revolução começou em Coimbra pela marcha dos aca- 
dernicos e populares pobre a villa da Figueira, ern :r noite de 13 
para 14 de maio do 1846, d'onde depois de dcs:~iiiiado o destaca- 
mciito de 20 a 30 praças, do coinrnando de urn tenei~te, que cstsvam 
alli de p:irniçÂo, vieram pernoitar a 14 ein Mniorca, c p:irtiiiclo 
d'est:! vill:~ para Caritarihede a 15, reunir:lin te alli ;IO chama110 
batwlli5o da Vista-Alegre r msis rrvolueioiixrios t'o ciictricto ti(* 
Aveiro, c voltadas ae caras R cidade chegam aos Fornos a 16, 
cerca das 8 hora8 da noite, descançhm alli, e ás 5 da manhà de 



O conde de Casal, ern 1837 setemhrista e em 1851 
cabralista, general commandante da 3.a diviego militar, 
a o  ouvir os primeiros tiros fez marchar  do quartel da 
Torre da Marca o reginiento de infanteria n.O 6, e, chegado 
que foi a rua da Roa Vista (tendo seguido pelas ruas do 
Rosario e da Torrinha, e n&o pelo Carmo e rua 29 de 
Setembro, porque, comquanto fos~e  o caminho maia curto, 
receava a passagem juncto do quurtel da guarda miini- 
cipal no Carino, onde jA tinham resoado vivas ao mareclial) 

1 7  entram victoriosos em Coimbra, com todas as mais hostes po- 
pulares, que se Ihes iam aggregando. 

Os dois mencionados officities haviam enviado sobre os que mar- 
charam para a Figueira um forte dest:tcnmento de caçadores n.O 8, e 
parte dos cavallos que tinham suas ordens, que chegaram até 
Sancto Varão; [nas mandaram-nos retroceder d'aqui, porisso que 
a cidade começava a ser sitiada pelos populares, que acorriam doa 
pontos os mais afastados e que niio cessavam de apertar o cerco, 
apesar das continuas sortidas que da Universidade, convertida em 
quartel de tropas, eram enviadas a repcllil-os nos dias 15 e 16. 

Sentindo desesperada a aituaçZo, as auctoridades cabralistas fu- 
giram, deixaiido no desamparo os dois desolados militares. 

Ao cahir da tardc de 16 tomaram eates a resoluçlo de ganhar o 
Porto, unica soluçiio que Ilirs restava; nias vendo do alto da torre 
da Universidade a estrada directa coalhada de populares, deaidi- 
ram eneamiiihar a Ircipa em direcção a Sxiicto Antonio dos Olivaes 
e serra do Llianteiro, nnde acamparam, aoffrendo de noite um 
aturado tiroteio, aliás sem resultado, dos populares que deaciam 
de Penacava. 

No domingo, 17, coiitinuaram a march:ir e foram dar 4 Anadia, 
e depois 4 ponta do Alarnel, oiide o coronel Pinto Cardoso capitu- 
lou, em obediencirr á jiiucta governativa de Coimbra, cujo chefe, 
o dr. JosB Alexandre de C:lrnpoe, Icnte e cx-ministro, proclamava 
4 bocca cheia : A junctu de Coimbra manda em toda a parte onde é 
obedecida, e faz-se obedecer em toda apar te  onde o pdde. E se bem o 
dizia, melhor o ia pondo por obra, e Ih'o cousentiain. 

O hatalhiio retrogradou do hlarnel para esta cidade, entso via 
recto, eob o commando de uiu capitào, desligados j4 muitos officiues, 
e d'aqui sahiu posteriormeute para o seu quartel. 

Ora pois, lamentemos o triate fini do valente official, victima do 
que suppunha ser brio ncu. 

Dolorosos momentos aquelles, em qiie u dever legal pugna com 
o dever moral e a coiisciciicia lucta com a obcdiencia! 

Nem sempre ha a branquillidade e lucidez de cspirito necessariaa 
para ver que a naggo, que fica, vale mais do que os governos, que 
passam. 



marida que ataque os revoltosos; mas o coronel JosB Maria 
da Fonseca Moniz responde, que de noite não manda fazer 
fogo. 

Depois ordena ao capitlo Joaquim Ferreira Sarmento 
o Calainho. aue commandava 30 cavallos de cavallaria . 
n.O 6, ahi destacado, que os carregasse por sua vez; mas 
este official entendeu e entendeu bem, que ainda não tinha 
amanhecido. 

Pensando então, que nada mais lhe restava a fazer para 
evitar o triumpho dos revoltosos, sahiu da cidade em 
direcção 4 Foz. 

Infanteria n.O 6 retirou em seguida para o seu quartel da 
Torre da Marca, e cavallaria n.O 6 fez naturalmente outro 
tanto, ou fraternisou logo com os sublevados. 

Concluida assim a revolução de todas as tropas que 
tinham quartel em Sancto Ovidio, o seu primeiro passo 
foi um acto de generosidade e boa camaradagem. 

Correram ás cadeias da Relação para restituir solemne- 
mente 4 liberdade o major Sobral, corumandante da 
p a r d a  municipal, e os sargentos da mesma guarda, que 
o conde de Casal fizera encarcerar na vespera, cuidando 
que evitava o que era inevitavel. Ao passarem em cami- 
nho pela porta do quartel da guarda municipal, esta fra- 
ternisou logo com OS sublevados, como era de esperar. 

Faltava agora s6mente que viesse a elles infanteria n.O 6; 
e veio, porquanto apenas este regimento recolheu ao 
quartel, logo uma companhia se subleva, depois outra, e 
todas depois. 

Os corpos passaram formados o resto da noite no 
campo de Sancto Ovidio e na praça do Carmo. 

Estava, porisso, consularnada a revoluçgo do Porto, e 
salva a causa commum do mareclial e do paiz. 

Assume então o commando interino da 3." divia2lo 
militar o coronel Moniz, de infanteria n.O 6; e nessa quali. 
dade toma a direcção do movimento militar e proclama 
aos seus soldados. 

Organisa-se, porCm, sem tardança um conselho militar, 
para governar ate á chegada do marechal, do qual fizeram 
parte-JosB Maria da Fonseca Monie, coronel, presidente; 
D. Miguel Ximenes, tenente-coronel; Francisco Maria 



Melquiades da Cruz Sobral, major; Placido Antonio da 
Cunha e Abreu, capitão; e Salvador de Oliveira Pinto 
da França, tenente (a). 

As duas providencias que mais urgiam na occasirto era 
mandar em busca do inarchal, para que viesse assumir 
o logar a elle reservado de chefe da revolução, operada 
em obsequio da sua pessoa e desaggravo da nação oppri- 
mida; e prevenir os dois coroneis dos nanS 1 e 5 de capa- 
dores para que se fizessem fortes cm face do cabralista 
conde de Sancta Maria. 

E effectivamente Salvador de Oliveira, que foi o mais 
conspicuo entre os dedicados e generosos rapazes travessoe 
do marechal (deixem-nos ser cabralistas, ao menos nesta 
linha da nossa escripta) (b), envia ainda durante a noite 

(a) É clara a raz8o porque se não formou juncta governativa, 
composta de militares e paiaanos, como em 1808, 1820, 1828 e 
1846. O chefe uuico do movimento era o marechal; na sua ausencia 
s6mente podiam gerir os negocios presumidos delegados seus, que 
tinham de abdicar, como assim o fizeram, em suas mHos, desde que 
e lle fosse presente. 

(b)  Salvador de Oliveira foi a Santarem com seu respeitavel 
irmRo, o actual conde de Fonte-Nova; depois corre para juncto do 
duqiie, segue-o até Coimbra, vai emiseario a Vizeu, volta de novo 

presença do marechal, segue-o atk Castro-Daire, e d'aqui ai6 
CampanhH. Deixa então de o acompanhar, quando elle se ausenta, 
porque quer permanecer ahi para aviventar de fóra a revoluç80 
de dentro da cidade. Aos primeiros tiros acha-se no quartel de 
Sancto Ovidio, e dirige alli o movimento. 

Comoetia-lhe. pois, muito bem a honra de fazer parte do conse- ,. , 

lho miiitar. 
E que dulcissims alegria lhe havia de assumar no coraçiio pal- 

pitante, ao ler na carta do duque, expedida de Rraga a Ximeiies : 
nadeus, um abraço ao Satvador- Teu, Sa1danha.u 

Sim, era este um abraço ducal; m ~ i s ,  ducal de duque, ido10 do 
dia; ainda mais, ducal de duqrie amicissimo, que estremecia Sal- 
vador de Oliveira, como, dizia elle, se fora filho seu ; ainda milito 
mais, precedido da consciencia de haver merecido dois abraços, 
um transmittido jl, e a rogo, e o outro para ser dado uo momento 
das primeiras vistas. 

Juramos, 4 fk de quem somos,. q!e o nobre mrrrechal satisfez pon- 
ctualmente essa divida dc gratidao para com o energico, audaz e 



emissarios seguros para o Minho e para a Beira, com 
cartas suas para os coroneis e talvez para o duque, se 6 
que a es te ' se  não dirigiu somente o seu outro amigo, o 
tenente- coronel Ximenes. 

Emquanto no Porto os amigos do marechal aguardam 
anciosamente que  elle chegue a abraçal-os, vamos n6s ver 
como O grito valedor da  cidade heroica de  1832 a 1834 
se  repercute nas faldas dos Herminios, e nas margens do 
.antigo Munda, que nellea uasce e se acolhe ao grande 
oceano, ao despedir-se da  ultima povoação que corteja, 
e B exactamente a nossa muito galharda e mais moderna 
cidade portug ueza. 

As tropas cabralistas em face dos caçadores de Saldanba 

Lembram-se d e  certo os nossos leitoreç, de  que Grim 
Cabreira e Joaquim Bento, apertadas a s  mãos em Ceia, 
marcharam em negiiida para Giiuveia. 

E m  a noite de 25 para 26 de  abril as posições, que  
elles e os cabriilistas seus perseguidores occupsvain, eram: 

Caçadores n.Oa 1 e 5 astacionnin na villa d e  Gouveia, 
tendo Joaquim Bento qiinrtel eni cas;l de I). Josepha 
Emilia de  SA Machado, virtuoka senhora, d e  do actual 
sr. conde de Curin, e Grini Cabreira na casa de Bento 
de hloura Portugal, da  illiifitre fauiilia do notavel homem 
de lettras do mestiio nome, fallecido nos carceres da  
Junqiieira, unia dae r ic t in~as  do marques prepotente, 
liberal30 A sua moda, abatendo ris cabeças altas, coni e 
sem tonsura . 

Os doie pequenos destacamentos de  crivallaria n.Os 4 e 5 

estrenuo Salvador de Oliveira, que combate sempre, ernquant,~ 
não vence ! 

Um bravo, pois, pela memoria saudosa de Salvador de Oliveira 
Pinto da França ! 



estavam em S ~ m p a i o ,  proximamente 3 kilornetros ao  norte 
d a  villa, naturalmente para tornar menos pesado aos 
povos o aboletamento (a). 

As tropas cabralistas mais avançadas, sob o commando 
de Thomaz de  Magalhiies, d e  quartel em casa do respei- 
tavel cavalheiro e nosso boin e obsequioso amigo, o sr. 
Joaquim Homem de &loura Portugal, em Rio-Torto, 
estavam: o regiuiento de  infanteria n.O 14 nesta mesma po- 
pulosa aldeia, e o batalhào de  caçadores n.O 3 em Pinbanpos, 
para onde foi mandado retrogradar, quando ia j4 em 
marcha para Vinh6, ao saber-se que os piquetes avanpadoa 
dos batalhoes i i i~urrectos se estendiam atB ahi. E as mais 
afastadas, isto 8, a restiinte infanteria e toda a cavallaria 
estacionavam em Villa-Nova d e  Tazern. sob o directo 
commando do conde de  Sancta Maria, a i q u a r t e l  na casa 
dos srs. JosB Accursio Ferreira dos Sanctos e irmãos. 

D'este modo Thomaz de  Magalhães tinha a frente da  
linha do ataque, com o regimenb n.' 14 a distancia proxi- 
mamente de  6 kilornetros. aue  tanto distara, Rio-Torto d e  
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Oouveia, o com os capadores n.O 3 no sei1 flanco direito, 
ruas um pouco tí retaguarda, na distancia talvez d e  5 kilo- 
metros, que estes serão os que separam Rio-Torto d e  
Pinhnnços. 

( a )  O destacamento de crvallaria n.O 5 acornpanhou caçadores 
n.O 1. Joaquim Beuto na sua marcha pelo Alexnteio :rlcançou a sua 
adheslo ein Aldeia-Oallega, oude elle eatacioliava. Ignoramoa 
quanta0 a3 praçaa de que se clirnpunhri, c sórncnte sabemos que 
achando-se, ou fingindo-se doente o official commandante, tomou 
d'elle o commando o vrimeiro sargento, aapirarite a official, de ap- - - -  
pellido Vasconcel1os.- 

O dr. Venaiicio da Costa Alves Ribeiro, no seli opusculo E1-rei 
e o Duque de Suldanha, Coimbra, 1851, pag. 11,  dá a este desta- 
camento a forç:~ de 35 cavallos, mas li90 cremos que tivesse a 
menor base para a conta O Observador, n . O  397, de 29 de abril, 
em local diz, que os batalhoes de caçadores n.On I e 5 marcharam 
de Ceia com 60 cavallos. Ora, descontados os 12 de cavaliaria n.O 4, 
o SPU tenente coinrnnnd~nte e os 2 Iaiiceiros, total 15, ficam 45 
para cavallaria 11.0 5. Cremos egualmeiitc exaggerad~ esta soutina. 

O destacamexito de cxvallaria n.O 4 E o proprio que de Leiria 
seguiu com Grim Cabreira e o duque. 

Informam nos de que elle coustava de 20 cavallos, porque nem 
TOH. N 23 



Sancta Maria estava na retaguarda de Thomae de 
Magalhães, cerca de 3 Iniloinetros, quer com respeito a 
infabteria n.O 14, quer a caçadores n.O 3, porque a 
longitude de Villa-Nova de Tazem, tanto para Rio-Torto, 
como para Pinhanpos, é essa pouco mais ou menos. 

Ao fim da tarde do dia 25 sahia de Gouveia, portador 
de officios, o capitão Damazio, e chegava a Rio-Tortp, 
cerca das 9 horas da noite, indo bater ás portas do quarlel 
de Thomaz de Magalhães. 

Ora este official suoerior cabralista. refeito anora das - 
tremuras que lhe o espectrondo marechal, e de 
que, pela fugida Bs sete partidas, sdmente sartlra nas aguas 
do Douro, ao caminhar, no retrocesso para a~ escarpas da 
serra da Estrella, acreditou que ia para a missa do gallo, 
como usa dizer-se d'aquelles que tudo ousam, porisso que 
a felicidade os bafeja perennemente ; e attribuem, levianos, 
aos seus meritos e habilidades o aue Q sómente dom ma- 

1 '2 

tuito da caprichosa fortuna, a qual lhes não desprega, m5e 
sempre internecida, das abas da casaca as garras aduncas, 
ainda quando elles, ingratos, lhe applicam, a ella retro- 
spectivamente os durazios calcanhares. 
JS se vê. aue d'esses taes devotos são oredicados in- 

I .  I 

separaveis o serem bufões, arrogantes e arrentões com as 
virtudes appensas. 

Não deve, portanto, causar-nos hoje surpreza que o 
capitão Damazio fosse recebido por Thomaz de Magalhães 
com severidade, e despedido com grosseria para o quartel- 
general do commandante em chefe em Villa-Nova de 

de outro modo poderia ter por commandante um tenente. Assim 
ser&, mas os cavallos que entraram em Coimbra com o marechal, 
eram sómente em numero de 12, como j4 dissemos, numero que 6 
alihs egualmente referido nas noticias periodicas do tempo 

Cabreira convidou o tenente Manuel Ayres de Carvalho, seu 
commandante, para a revolu+o; e este adheriu desde logo sem 
reserva, e tZo honradamente se houve depois na marcha, que 
quando alguns powos pareciam afrouxar, elle mostrou sempre ca- 
valheirosa resoluç80, prompto a supportar todas as durezas da 
sorte. Falleceu ha jA alguns annos, seiido capitão de cavallaria da 
guarda municipal de Lisboa, 



Taeem (a); e effectivamente se pot elle logo a caminho, 
conduzido por um guia, que obsequiosamente lhe prestou 
o dono da casa, a fim de o auxiliar nm veredas, que, 
porque não tinham eido ainda pisadae por Mac-Adam, se 
achavam como no tempo do pae Adão. 

Sempre estivemos persuadidos de que a missão do ca- 
pitto Damazio tinha por fim abater as armas dos caça- 
dores em frente das armas dos batalhões cabralietae; maa 
um cavalheiro dos que se achavam em Gouveia com os 
coroneis assevera-noe, que nunca entrou no animo d'ester 
a capitulqão; ao contrario premeditavam dividir a força 
em partidas divereaa, e recorrer á revolução popular. 

Cremos na verdade da affirmativa, mas parece-nos que 
viria tarde esse appello aos povos, quando os insuccessoe 
do duque começavam já a produzir geral deaanimaç2lo. O 
que todavia não importa negar que o paiz houvesse 
repetido 1846 e 1847, se o cabraliemo continuasse a 
vexal-o. 

Nestes termos estamos na impossibilidade de saber qual 
o propoeito da missão de Damazio; e talvez nunca venha 
a descobrir-se, se não eobreviverem documentos, pois são 
fallecidos todos os que d'ella podiam dar razoavelmente 
conta. 

Pelas duas e meia horas da madrugada do dia 26 chega 
emfim o mensageiro da boa nova, o que importa dizer 
que batia ás portas de Gouveia o enviado que Salvador 
de Oliveira fizera aahir do Porto, para annunciar que a 
revolta da cidade invicta era facto coneummado. 

Chamam os coroneis a toda a pressa D. Antonio de 
Barros e o mandam i~mediatamente ao quartel-general 
de Sancta Maria, com a participação escripta do eucceeso, 
e convite para que dispozesae a maroha dos batalhaes 

(a) A n6e nos melem, se a este previdentiesimo capitão, ou melhor, 
para lhe nHo darmos baixa de posto, a este insigne cabo de guerra, 
nem longinqucirnente adejava pela mente agudissima a tão port,u- 
gueza sentenp de noseos avós, que apprendemos em meninoe (ah ! 
quem dera que ainda hoje o fossemos, mesmo sem o passado, paa- 
sado!), e assim reza : Coimbra, coisa linda; Lisboa, coiea boa; mac 
lá está o Porto, que lhe dá de roeto. 



cabralistas de modo, qiie se evitasse o encontro com os doia 
batalhges de caçadores. 

A noite estava chuvosa e escura, e os caminhos intran- 
sitaveis, como jir fica sub-entendido. Forçada e folgazã 
era não obstante a olediencia. 

Parte D. Antonio de Barros, é recebido nas avançadas, 
entra eiri Rio-Torto, e faz-se annunciar no quartel de 
Thomaz de 81agalhZes. Este, prevenido no leito onde re- 
pousava, acode pressuroso a receber o emissario, e o 
tracta, mudados o semblante, voz e gestos, tão urbana- 
mente que ate eurprehendeu os circumstantes. 

Um d'estes, e niuito respeitavel, crê que a razão das 
durezas do tracto para com Damazio, e das amabilidades 
liberalisadas a D. Antonio de Barros esteve em ser este 
official sobrinho do duque (a). 

A despeito porém da opinião d'esse bondoso cavalheiro 
continuamos a duvidar de que na transformação de Tho- 
maz de Magalhães influisse a rninima particula de attenção 

(a) Deixando de parte as muitas attençòes dispensadae a I ) .  An- 
tonio de Barros, e restringirido-nos 4 severidade e grosseria u s a d a  
com o capitão Daniâzio, parece-nos que estas poderão tambem ser 
exp1ic:itlas por um facto, que cin 1884 ngo tivemos presente. 

Joaquim Bento Pereira era em 1835 capitão da companhia de 
grnriacieiros do 1 . O  batalhão do regimento de irrfaiiteria 1 i . O  10 em 
I is t~oa,  e dando-se por ofiendido em seus brios pelos actos do te- 
iiriite-coronel, Tlioniaz de Magalhnes Coutiriho, dirigiu a este uma 
cai ta p a r t ~ c ~ ~ l a r ,  em 16 de abril d'es.e anuo, lia qual lhe exprobrava 
algunias faltas, maia ou menos graves, e aualysara os prestimos e 
habilitações do referido tenente-coronel, do qual dizia, que apenas 
sabia escrever o seu nome. 

Submettido a consellio de guerra, em virtude da participação 
dada pelo teneute-coronel, foi por elle condemnado em 26 de maio a 
ser archabuzado. A seutença coiidemuatoria não passou todavia de 
uma palavra và, porque o Supremo Tribunal da Justiça Militar 
a annullou drpois, comquanto maudassc reformar o processo. 

1)'este julgsuicuto daremos mais iriteira noticia no seguinte 
volume das ikíemorias. 

I? claro. que os resentirnentos reciprocas podiam ngo estar extin- 
ctos em 1831; e porisso uào B de admirar que Thomaz de Ma- 
gtilhães recebesse muito mal o capitão I)ainaxio, que, se chegava 
ernissario de Grim Cabreira, egualinentc <I era de Joaquim Bento, 
que poderia reputar seu antigo iuimigo pessoal. 
O que sustcritamos 6 pelo menos muito verosimil. 



patruelica, in6rmente porque o phenoineno tem comesinha 
explicação, como o leitor vai ver. 

Despedia-se D. Antoriio de Barros de  Thornaz da Ma- 
galhães, e ia a meio dos degraus da  escada, quando este 
lhe observa: Sr. D. Antonio, esquecia-me dar-lhe uma 
noticia, que h a  niomentos recebemos. O ministerio do 
con,de de  Thomar pediu a demissão. 

E claro, que a mentira talegraphada de  Coimbra che- 
gou até lA e a tomaram por moeda muito corrente. 

Ouvi11 D. Antonio attcnciosarnente, e quebrando a 
reserva at6 ahi guardada replica: Sr. general. E m  troca 
vou dar tallibem a v. e ~ . ~  outra noticia; fez se a revolta 
no Porto, e tiiumphou. 

Ao escutal-o Thomaz de  Magalhaes, e parte dos cir- 
ciimntantes que jB haviam probavelmente esrnorecido com 
a primeira nova, com a szgiir~da ficaram completamente 
embaçados; era o Porto a dar-lhes de  rosto. Alguns, 
porem, houve que se alegrararti, e a estes, se ainda alguris 
existem, toniatnos n, liberdade de enviar d'aqrii 06 nossos 
al i is  tardios parabens. 

D. Antonio de Barros cavalgou, e partiu para o quartel- 
general d r  Sa i~c ta  Alaria, acompanhado, de  orilem de  
Thoinaz de Xagalli8es por um tenente de infanteria n." 14, 
d e  appellido Sr. Gir io  oii Guiâo, que siispeit:imos ser O 

actual coroncl de  infanteria n.O 16 (u). 
A mcio do can~inho, este retrocedeu c aquelle contiiiuou 

66; e cumprida a diligencia juncto do quartel-general de  
Sancta Maria, voltou a Rio-Torto, onde Thornaz d e  3la.  
galhâes redobra de attenq8es, convidando D. Antonio d e  
Barros a alnioçar com a sua respeitavel pessoa, com 08 

officiaee do seu estado-maior e com oe dois irmãos, capitzes 
Nogueiras, de  infanterio n.O 14, conhecidos pela alcunha 
d e  Gur~a?zos. um dos auaes cornmandava em Coirnbra o 
destacamento do mesrr;o corpo, que por não frateruiaar 
com a revolta, como se contava, inutilieou os esforços dos 

(a) Se estamos em erro, d'aqui pedimos a este cavalheiro a 
mercê de nos desmentir, inst,ruindo-110s. 



patriotas academicos e paizanos na madrugada do dia 8 
de março de 1844. 

Concluida a refeiçto matinal, foi D. Antonio de Barros 
dar a Gouveia. reunindo-se ao auartel dos dois coroneis 
att5 que, na maicha logo empreheidida, o destinaram elles, 
como merecia, a outra delicada mas grata miesão, qual 
a de ir adiantadamente dar conta ao duque das etapes 
que iam seguindo, emquanto n to  recebessem as ordens 
positivas do marechal. 

Quanto As forças cabralis.taci, succedeu o seguinte: Como 
o coloeso era todo de barro dos p6s atB 4 cabeça, enten- 
deu afinal e entendeu bem o conde de Sancta Maria, que 
com o s6 estremecimento impresso pela mão da capital 
do norte, havia fatalmente desaprumado para a terra em 
estilhaços, e nunca mais levantaria a fronte; e porisso 
concluiu Dor mandar a auarteis os seus batalhges. at6 
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que ao dictador do dia aprouvesse dictar-lhes os seus 
preceitos peremptorios. 

Ora pois, que v30 marchando uns e outros sem se aco- 
tovelarem ; e entretanto saltemos n6s num pulo de Gouveia 
a Coimbra, que não B salto difficil, visto ser de cima a - .  
baixo. 

Neros successos em Coimbra 

Sabido na rnanhl do dia 25 de abril o feliz exito da 
revoluçfio do Porto pelo quartel-general em Coimbra, 
como já fica ponderado, resolveu eete occultar, por todo o 
tempo que lhe fosse possivel, esse decisivo acontecimento, 
e entretanto tomou os seguintes expedientes: enviou ordem 
a Maroelly, que já se dispunha a, continuar a marcha para 
al6m de Penacova, afim de que regressasse 4 cidade, o 
que elle executou, entrando aqui cerca ou depois das O 
horae da noite d'esse dia; telegrapliou para Lisboa, exigindo 
que e ministerio cabralieta fosse logo despedido, no intuito 



de abrandar as iras populares, deliberando não sahir d'aqui 
senil, depois que 18 fosse deferido o seu requerimento ; e 
na cidade fez divulgar como coiisa certa, que esse minis- 
terio odiado estava effectivaniente já demittido, pois havia 
pedido a demissão no dia 23. 

Como se sabe, era esta uma affirmativa totalmente 
falsa. norauanto nem nesse dia nem durante talvez toda 
a minhã cio dia seguinte, 2G de abril, o governo cabra- 
lista deixou da existir, vista a reluctancia, que o conde de 
Thomar e talvez algum ou alguns dos seus collegas 
oppozeram a largar o timão do estado. 

NRo obstante. como essa affirmativa era abonada  elos 
officiaes que entravam e sahiam do quartel-general, O 

publico prestou-lhe fk, recebendo a demissão do conde de 
Thomar por conta do mais que houvesse de sobrevir, 
que alguma cousa seria, como se começava a desconfiar, 
já pela muilanpa de attitude nos paços da Universidade, 
jh por certos dictos ou gestos indiscretos dos que os fre- 
quentavam, e já principalmente porque se não admittia, 
que s6inente tão tarde prevalecesee o bom senso, mm 
preceder caso de forpa maior. 

Os politicos do tempo foram mais aldm, pois concorda. 
ram na conveniencia de dar credito ái, falsidade, .para que 
ella lhes servisse de pretexto a uma festa patriotica contra 
a facção cabralista (a). 

Para este effeito reuniram-se elles em casa do dr. 
Agostinho de bloraes na tarde do dia 25, e resolveram 
que á noite pelo só facto da demissão do conde de Thomar 

(a) O Obeervador, n.O 396, de sabbado, 26 de abril, attribue a 
demonstração A noticia da demissão pedida pelo conde de Thomar, 
o que C: verdade, e tambem A participação telegrapbica da revolta 
do Porto, recebida na tarde do dia 23, o que o não C. Vê-ee clara- 
mente que tal participnçto 6 de fabrica propria, ingendrada de- 
pois de ee saber no dia seguinte d'esaa revolta, e para maie, 
com o cortejo de circumstnncias, que não eram verdadeiras. 

Se o quartel-general abafou a participação por elle recebida 
de  rnanhP, como daria livre curso 4 participação vinda de tarde? 
AlBm de que o telegrapbo então e6mente servia a communicagõee 
officiaee. 



ae ficesse uma demonstrapão piihlica oom mueiaa, foguetes 
e vivas (a). 

Todos os presentes se comprometteram a auxiliar, mas 
por fim de contas sómente duiu tomaram o caso a fierio, 
o dr. Agostinho de Moraes e A. L. (h ) .  

Postos pois a caminho procuraram, já prevenir os cor- 
religionarios para tomarem parte na demonstração no- 
cturna, jA proniovcr uma subschripção, cujo producto havia 
de  ser applicado a cobrir as despezas indispensaveis. Lem- 
bramo-nos muito bem d e  que o prinieiro que se prestou ao 
intento foi o abastado proprietario e negociarite Friictuoso 
José da  Silva, at6 entiio reronliecitlo conio o principal 
Thomarista da  terra (e assim nos exprimimos para poupar 
á sua memoria o titiilo vulgar qrie se dava aos da  suri. 
seita), pois entrecou ao dr. Agostinho d e  Moraes (c), com O 

qual elle e seu cunhado Bernardino Ferreira Rocha, 
homem egualmente importante, nutriam relaqões amigaveis 
desde algum tempo, cerca d e  38000 r&, dizendo que 
mais não dava, porque mais não levava nas algibeiras. 

(a) Niio Ihes delatamos aqui os nomes, porque alguns, poeto que 
poucos, vivem ainda, e poderiam nRo gostar.. . . .do gracejo. Po- 
demos, não obstarite, afiançar aos nossos leitores que eram todos, 
salvas as  differençae, homens instruidos c re~peitavris. (Ein 18% 
jQ nenhom vive, excepçùo feita do clironista, louvado Deus.) 

(6) Cumpra, iião obstante, para sermos jiistos consignar aqui que 
os que entraram na resolugiio, mas em seguid:í se foram metter eni 
casa ou a passeiar ate ao Jardim Boianico, c>i~tiio priiiciptrl rendez- 
vous dos politicos, como j4 fica dieto. 5. noitc concorreram iL porta- 
ferres e entraram, desde que viram que a cousa ia bem. Alquin ou 
algunri faltaram ainda assim, e de um s:it)err.os nós que se deseul- 
para no dia seguinte com a chara esposa, e crernos a um tempo 
que nem elle nientia, e que nem foi caso para desharmonias nas 
vontades conjugttes. 

E é mister ter tambern em conta que R cxecuç20, rio tocante ao 
peditorio e A calrquieação dos philarmoiiicos, quadrava mais a r a -  
pare8 do que a homens mais serios, pela edadc entenda-se. JQ de 
certo 116s hoje nos nso aggregsriamos. 

(c) Sim, entregou ao dr. Agostiiiho de Moraes. E aproveitamos 
a occasi8o para deelar:ir, que temos procurado,sempre em a nossa 
vida fugir de responeabilidades peciiniarias. As vezes porbm niio 



Outrorr concorreram tambem, e porisso houve o dinheiro 
bastante  para  foguetes e wusicas. 

Mas o caao foi que, quanto  a eetas, nZo appareceu gente 
q u e  o quizesse ganhar ,  com o jueto receio d e  meia duz ia  
de pranchadas, á guisa cabralina. 

H o u v e  portanto d e  recorrer-se ao arbi t r io  de aproveitar 

6 isso possivel, por esernplo em 1852 gostosamente rios cncarre- 
gamos dc receber trcs verbaa (eiitre < utras com que sua mijes- 
tade a rniiiha a senhora D. >Iaria Ir  contemplou eutabelecirnentoi 
ou pessoas do districto por occasião da sua viagem :is provincias 
do norte), cujn distribrii(;ão ficou a nosso cargo, a saber: 1001001) 
réis para os presos das cadeias da cidade, 1003000 r6is para  LI^ 

obras dos banhos de Luso, e 7&200 réis para um eiitrevado. 
E, apezar de que isso se no3 niro exigisse, d811ios cont I ein tempo 

de haverrnos satisfeito por rneio de qnatro docuiiicnti~s incluidoa 
no nosso officio de 25 de maio, que foi drlicridaineiite I I O Ç I I P H ~ O  ern 
ofIicio, datado da Mariirha Grande a 28, pelo ar. Jogo Feliciauu 
Marques Pereira, Titesoureiro pagador da comitiva de sua majes- 
tade. 

Depois, nesses mesmos tempos, por força do cargo, tivemos 
tambein de passar qiiitaçZo dos dinheiros destiiiados iL policia 
secreta (que realmente recebia e por nossa ordein dispeiidia o 
entao hoiirado portc>ii-o do governo civil, Josh da Costa e Silve), 
de qu? 1150 P coitcinie darem-se contas, mas nós as dérnos sempie 
e docuriient:tdas. 

Foi a ultima vez que isso succedeu em 13 de in:irgo de 1854, 
:to sahir do governa civil, como cousta do respectivo officio conti- 
deiicial d'est:~ data, no qual consig-navarnos, qnc, sendo credores de 
176235 rérs, pelo anterior officio, n 61, de 22 de dezembro, agors 
o ernmos tanibern, s~gundo dois documentos que o acompxnliavam, 
de mais lH&( i lO  réis, o que perfazia 356905 reis, slkni da respon- 
sabilidadepelas quatros verbas-1&050,1$250, 1>$34:10 e 44320 réis, 
a tree diveraas pessoas, ás quaes aiuda uão tiiihamos satisfeito. 

frias nos referidos 388905 r6is er:im ci~bdito nosso sómeute 
216605 réis, porque os restantes 14$300 r&, pertenciarri ao 
administrador do concelho, sr. dr. Antonio dos Sanctos Pereiiu 
Jsrdirn, a quem fichmos de os dar logo que os recebessemos. 

No dia 15 de junho d'esse mesmo anuo, dBmos ao mesmo cavf~-  
Iheiro xuctorieação para haver do governo civil a sua compcteiit(: 
parte, declarando, que, por accordo de ambos, nos tinhamos credi- 
tado por ella. 

NBo podernos agora affirrnar se effectivrmente foi emholsudo. 
Quanto a nós toca, sp agora rios déssem os nossos 216606 rhis, 
que :tli.is nlinca sollicitAmos, applical-os-hiamos em beneficio de 
algurn t.et:ibelecimetito pio. hlrts ein verdade pcrdernos ha niuito j& 
a esperauça de sermos generueos. Tarnbem a generosidade presareue! 



as musicas regimentaes que tocavam, pelas 8 horas da 
noite, juncto do quartel-general. 

AO começar do toque no pateo da Universidade esta- 
lavam os foguetes e rompiam os vivas pela ordem que se 
tinha assentado, sendo o primeiro a entoal-os o academico 
ar. JoeQ Guilherme Pacheco, se bem nos lembra. 

Comquanto os vivas referidos fossem decididos no 
centro director, sob o ponto de vista dos respeitos mo- 
narchicos, Q f6ra de duvida que o auditorio se não con- 
formou com a pragmatica, porquanto, ao passo que oe 
vivas, que chamaremos da etiqueta, eram frouxissima- 
mente correspondidos, os da ordem do dia (ao marechal 
Saldanha, tí carta reformada e semelhantes) eram estre- 
pitosa e longamente apoiados. 

As musicas regimentaes tocaram por menor espaço de 
tempo do que era costume, certamente por virtude de 
recommendaçEo do quartel-general, com o proposito de 
evitar que a demonstração se prolongasse. 

E effectivamente, concluido o toque, o ajunctamento 
desfez-se, sahindo seguidamente os que o compunham pela 
porta ferrea para f6ra do pateo da Universidade. 

E convem notar, que durante a demonstração a guarda 
juocto do paço se conservou muda espectadora, sem oppôr 
embaraços alguns. 

E do mesmo modo procedeu uma forte escolta de in- 
fanteria, talvez de 50 ou mais soldados, que desde que o 
povo começou a reunir-se, appareceuna rua Larga e girou 
constantemente, em passo de patrulha, desde a porta ferrea 
at6 o Castello, a qual se cria destinada a obstar i reunião, 
ou ao menos 4 entrada no pateo, mas assim não foi. 

Depois da dispersão dos que concorreram, a porta ferrea 
fechou-se. 

Traremos para aqui, que é logar apropriado, dois epi- 
sodios, um que ouvimos e outro que presenceimos em 
parte. 

J4  se vê que os vivas, como practicamente sahiram, nito 
podiam ser du agrado do quartel-general, e parece que 
um dos officiaes superiores, que mais se irritaram ao 
ouvil-os, fora o visconde de Campanhã, o qual clamava 
que as suas b a r h s  honradas, que peregrinaram at6 4 



Russia, sob as aguias francezas, eram pela primeira v05 
enxovalhadas pela canalha de Coimbra, e pedia que esta 
fosse expulsa a cacete ou i4 coronhada para fóra do pateo 
da Universidade. 

Aqui para nós, e muito á puridade; é talvez, ou, melhor, 
mais que certo que nem uma unica pessoa do ajunctamento 
tivesse no animo a preclara personalidade do respeitavel 
Drocere. 

Moderou-lhe todavia a atrabilis cabralina el-rei o ar. 
D.  Fernando, aconselhando ou talvez impondo a propria 
prudencia (a). 

Mandado recolher a Coimbra, o brigadeiro Marcelly 
vinha, ao que se disse, ignorante do mo t i~o  da contra- 
marcha. Chegava a Sancto Antonio dos Olivaes, quando 
começavam de estalar os foguetes e de resoar os vivas; 
e alegrou-se presuppondo que se commemorava a derrota 
do duque. 

Mas, oh decepçilo magana! Palmilha mais dois kilo- 
metros, entra na cidade pelo arco do antigo Castello s 
sabe que era a patulcia, que tripudiava I Vão pagal-o caro 
os atrevidos, disse para os seus botges. 

Effectivamente, como as cousas tinham corrido ao sabor 
por occasião do toque das musicas no pateo da Universi- 
dade, animaram-se alguns curweos, e deram começo a 
uma symphonia ambulants pelas ruas da patria da meiga 
Cindazunda. 

De que se ha-de lembrar então o nosso homem? De 
lhe8 afiar a espelhada durindana na região lombar, e neste 
damnado proposito passa a ir-lhes na pista, talvez ahi 
entre as dez e as onze. . . da noito com a guarda-costas 
de forte escolta (h). 

(a) Exharnmos aqui os factos, como no tempo se contavam; e j4 
se deixa ver que nem pornos a nosaa fé sobre a inteira exactidão 
do que se paseava dentro dos p a p s  da Universidade, nem temos 
occasião para verificar por agora, se o visconde de CnrnpanhB foi 
ein verdade um dos filhos de Portugal, que guiados pelo graiide 
cnpitão do seculo, foram honrar a m t e  patria nas longinquas para- 
gens ao norte-uasccnte da Europa. 

(b) 0 iiluatrado redactor do Conimbriceme, o ar. JoaquimMartins 



Prevenidos os patriotas philarmonicos em tempo util, 
tapam as buzinas, ncettem as violas no sacco e recolhem-se 
a bastidores, fazendo assim urna figa ao dicto senhor, deaa- 
pontado por se lhe liavcr escapulido occfisi?io tão aza-  
dinha para ostentar galhardias niavorciae ( a ) .  

de Carvalho, no r i  tigo especial (inserto em o n." 3:854) sob a epi- 
graphe - Ampliação, dcsriivolve, com respeito & nossa escripta, os 
episodios da dernon~traç20 a que alludiinos no texto. 
56 se vê que corifirnia ern geral : ~ s  uose:is palavras; rnnr, airitln 

asqirn, ha duas pequenas differenças entre o iinsso c o seu tle 
poimento, aliBs de testemuuha presencial. 

Primriram~nte nós srippomos essa demonstração em hora mais 
autecipada d : ~  noite de 25, ainda que prolongada atC! hs 10 ou 11 ; 
iuua o i rferitlo nosso amigo espaça o começo d'ell:i para as 11 horas 
da rnesina noite. 

Ern segundo logar, e principalmente, n6e referirnos que Maroelly 
e os rer~a cnvalleiros andavam j4 na pista dos patriotas philar- 
monicos, quando estes reaolveram di persrr-se; mns o illustrado 
redactor attribue a dispereko ao aviso que alguns amigos vieram 
fazer-lhes de que o mesmo Marcelly acabavtr dc entrar na cidade 
no regrr8.o de Peiincova, e que, attento o seu czaltamrnto cubraliala, 
nâ0 deixaria de fazer á força dbpersar o ajunctamrnto. 

Coino ria exposiçgo dos factos deeejairios gurirdai maxima 
exactidào, procurbrmos averiguar qual das duas versces ~ e i i a  a pri- 
cedente. N8o o podénios por6m coneeguir, pois que 040 pouquis- 
eirnos os conternporaneos e ainda rndis pouros os que coiisei vwm a 
leinbrança dos auccesoq. 

Nesta conformidade coiitinuamos a suqteiitar a propriz affirma- 
tiva, sein todavia negar que pos~a  qer f:tllivel a nosea rerniriiseen- 
cia; mórniente qu:iudo o illuetrado redactor do Conimbricense nos 
diz que iião cstA hrtbilitadd n affirrn;rr que Mnrcelly e a sua gente 
não andassem a percorrer jB pelas ruas da cidade. 

(a) Eis como o governador civil serventuario dava conta para 
O seu chefe da demonstr:iç:ío coinibiâ, em oficio uso 92, de 26 de 
abril : . . . . Na tarde de 25 c o r r e  a ndicia de que a aoberana tinha 
acceite a demissão que dera o miltiaterio em 23 (Vê-se que o quar- 
tel-general n8o dera B arictoridade superior administrativa x con- 
sideração de ltie communicar a noticia da galga, que tinham feito 
correr desde manhã. OY scnhores trnctatn assim os farntilos.). Al- 
gum opposicfoniatna em numero pequetro (!)foram á porta do paço, 
onde se acha alojado el-rei, e com .foguetes victoriaram a sua8 
majpstades e duque da T~rceZrn (Os escravos a rnentirern a seu 
senhor.); aahitido d'alli foram com mi~sica depaiza~ospara a cidade 



Ora, pois, voltemos-lhe n6s  tambem agora  o dorso 
(sem offensa d a s  normas d a  boa educa$o, entenda-se), e 
vamos em seguida t rac ta r  d o  priiicipal. 

Ainda  e m  a noite d'cbsue proprio d ia  (sexta feira, 25) 
t inha  começado a correr  qiie rio Por to  houvera novidade, 
por affirmativn d e  urn individuo chegado de Aveiro, m a s  
a iiotieia ~ ó n i e n t e  tomou vulto e se generalisou n o  dia 
seguinte, 26. 

Apertaram-se por effeito d'eila mais  e mais  os  vinculos 
d e  fraternisação d a s  tropas com a mocidade acadernica e 
com a clasae cidadà,  totlos d poitia empenhados, ou em 
repetir aqui  o g r i to  d o  Porto,  ou a correr  em auxilio d o  
marechal. 

De feito, em a noite d e  27 para 28 d e  abril, x quasi  
totalidade dos lanceiros (a) que  acompantiavam o sr. D. 
Fernando,  e duas  coinpnriliias d o  regimento d e  infanteria 
n.O 16, tomaram a estrada d o  Porto, e certamente, a nLo 
ser  a presença d e  sua  majestade, nein uin 56 soldado e 

baiza (Mentira; H muaica subiu e não desceu.); ahi repetiram os 
meemos viuaa, e vicloriu~am tamlem o dique de Saldanha, e cons- 
ta-me que appareeera um viva á patultia, que niio foi acceite (Diz 
bem, porque o proferiram bizado centos de vezes.); recolheram 
pomo depois (Podeia!, não haviam de darmir n:i tua ). Jd estão 
dadas aa ordens necessarias para reprimir e não consentir mais 
qcialquev demonstração, sendo para isso coadjucado pela firça mi- 
litar sendo neceesan'o, yoia qrre hei-rle fazer maitfrr a ordrna P res- 
peito h lei com fidelidade. (bti iiàu houvera vc~lhxcariu ern occultar 
a verdade, h~iveria toleima em rrpriinir deriloiistraçUe.i que fiiige 
ariiigns. Quanto 4 paparrotice do iiioribiindo, quc 1120 ydde com uma 
gata..  . . pela cauda, 6 dc fazer rir As pedras ) 

Era agsim a gente ue o cibralisino tinha ao seu soldo; ou m b s ,  
OU v i i h a i ~ s ,  ou dos?-sa~vas excepçtes mui poucas. 

(a) Comiriaiidriva os lanceiros o coronel Griftz e era elle quciii 
se propunha conduzil-os ao Porto, mas quando se dirigiu ao Ziquar- 
tellautcnto para esse effpito, soube com nurpreza, que o alferes pi- 
oailor, ~ t ~ l d ~ r : t  mais dextro (10 que elle, toiriarido sobre si esse grato 
eucargo. Ficou, pois, Griftz i~gciardando x horx da partida de sua 
majestade, que acoinpniitio~i 21th :i ponte de Sancta Clara, c dei- 
xaiido-lhe pzrn cbscolta cerca dc urna duzia dos Reus I:iriceiros, que 
HP ido tiiiham rbvadido durarite a noite, de~pediu-sc de el-rei e 
foi-se caminho do Porto, a retomar o commsudo dos seue soldados. 



poucos o 5 c i a e e  deixariam, d u r a n t e  a mesma noite, de 
seguir-lhes as pisadas. 

N o  intuito d e  pôr cobro ao desmoronamento geral das 
t ropas  estacionadas e m  Coimbra, qiie e r a  d e  receiar,  por  
v i r tude  da sahida d e  part idas  singulares para o Porto,  e 
talvez ao ~ r o n u n c i a m e n t o  a u e  ~ o d e r i a  effectuar-se mesmo 

1 1  

juncto d o  quartel-general ; e principalmente porque a con- 
servação d a s  referidas t ropas aqu i  deixava d e  se r  justifi- 
cada  desde q u e  houve a certeza da demiesao d o  miniaterio 
cabralista, resolveu o mesmo quartel-general  a ret i rada 
p a r a  a m a n h a  d o  d ia  28 de abril. 

Como s e  sabe, e jA o dissemos, o conde d e  T h o m a r  (e 
ta lvez algum ou a l g u n s  dos seus  collegas) relucthra contra  
a ideia de s e  lhe  impor a demissao e al legára q u e  pri- 
meiramente cumpr ia  debellar a revolta e depois l a rgar ia  
o poder  (a). 

(a) Tomamos a liberdade de informar os nossos leitores de que o 
sr. marquez, ao tempo conde de Thomar, se ostentava mais teimo- 
sinlio (benza-o Deus !) do que o padre JosB que vai 4 casca no 
jogo do voltarete. Com effeita, ainda que seja certo, que este aos 
enfadonhos mirones ou callixtos antipathicos, conclamando-lhe das 
ilharqas, et a tergo: Padre JoaC deita-te a b a h  da b.. . responda 
impavido: Ella me deitará; é egualmente fora de duvida que o 
bom do padre José tem a acceitavel desculpa de que, aguçando 
R cubiça dos parceiros, poder4 salvar-se na quarta vaza. 

Mas o ar. marquez de Tbomar (sancto Deus !) fazendo-se a6 em 
copas (o naipe por excellencia aristocratico ou melhor paiaciano) 
de preferencia ao duque de Saldanha, cujo jogo era tambem Copa#, 
mas principalmente apadas, comquanto contasse quatro vazas 
certiseimas, nas quatro cartas, chamadas - gaioao (27 de janeiro 
de 1842), A l m e h  28 de abril de 1844, eleição (3 de agosto de 
1845), emboscada ( 6 de outubro de 1 d, 6), estava nao obstante 
por faz ou nefaa irremediavelmente codilhado, desde que o niare- 
chal, descartando-se de umx só carta (a de Leiria), que atirou 
de cara8 para a meza, de modo que podésse ser bem vista por todos, 
comprou a troco d'ella a eapadilha, a qual, pois que n&o houve 
abafarete, teve egualmente de ser vista e reconhecida por todas as  
gentes. 

E nem o ar. marquez podia nutrir esperanças de ~seentar  qtcinta 
vaza no appetite desordenado dos seus parceiros, que o publico 
denominava por antonomasia o pC fresco e o invicto, pois era tal a 
abnegação d'este, que gcnerosamente ia dar quinhho frquelle no 
producto do codilho, quinhão ali48 bem merecido pela lealdade 



Como se a revolta podesse ser ji dominada! 
E como, se  o podésse ser e a dominassem, fosse crive1 

que oe homens ministros, fartos atd impar com a victoria, 
tiveesem nos momentos da  ebria alegria o bom senso de 
se  prestarem voluntariamente ao cloloroso sacrificio de 
mais não opprimir este malfadado Portugal! 

Foi  acalorada a discuesZo no conselho d e  estado; mas 
afinal fez pender a balança, ou nessa propria occadião ou 
horas depois, do lado da  pertinacia para o lado da  pru- 
dencia, a vontade expressa de  sua majestade a rainha 
para que se conformassem com o pedido de  seu augusto 
esposo. 

E effectivamente Q mister confessar que el-rei o Sr. D. 
Fernando procedeu com verdadeiro e louvavel tino nesta 
difficil conjunctura. A guerra civil cifrava-se até este 
momento sómente em marchas e contra-marchas; e, se 
d'estas houvesse de  passar-se aos tiros, não e ra  entSlo, nem 
Q hoje mesmo, possivel calcular até onde chegaria o des- 
encadeamento das paixaes. 

O paiz repellia os Cabraes, era necessario fazer-lhe a 
vontade (a). 

com que lhe deixou a elle diiigir a mão at6 final, e se absteve de 
metter-se em vazas por sua conta. 

Ora os noseos leitores estão fartos de saber que no jargon, ou 
jogo dos rapozee traveeeoe, a espadilha chamava-se Porto! Sim, 
Porto ! 

Que recordaçires aviva esta palavra ! 
Porto de 1808, Porto de 1820, Porto de 1828, Porto heroico 

de 1832, de 1833, e de 1834, Porto de 1851 emfim; Portu al, cujo '5 sois um dos seus dois padrinhos, sauda-vos perennemente. 

(a) Contra os cabralistas era como contra os francezes. Toda a 
gente sahia do palacio ou da choça á. rua de chuço em punho. E 
mais os francezes vinhani ao csbo trazer-nos a liberdade que ainda 
não tinhamos, emquattto que os cabralistas nos roubavam a que 
j& poseuiamos, juuctamente auec de l'argent, corno melhor se prova 
pelas papeletau, a que os povos exacerbados faziam autos de fb em 
1846.- - 

Dizia o velho visconde de S. Gil de Perre, tambem conde e mar- 
quez de Terena (Sebastião Correia de SQ), reitor da Universi- 
dade (1841-1846) ao dr. Justino Antonio de Freitas e ao que es- 



E n a  8oluqão g a n h a v a  tambeni a dynsst ia ,  pois q u e  
para  perder n ã o  e r a  mister  que a parcialidade republicana 
tivesse jhen tzo ,  como hoje tem, representaqAo parlainentar 
e uin Lum cortejo d e  adeptos. E maior o fa r8  e m  breve  
o ac tua l  sr. presidente do conselho coiii o seu governo  
pessoal e com a cohorte auxiliar dos seus rclpazolaa ac- 
commodaticios,  porque c u r a m  dos seus  proprios arran jos ,  
a t b  nisto differentes d a  juveritude sequaz d o  marecaiial, 
impellida apenas pclo estimulo d a  abnegaçho e pela a u -  
reola d o  bem publico (a). 

Q u a l  o d i a  e a hora  em q u e  a ment i ra  da demissão d o  
goveruo  cabralista propalada pelo qua~te l -genera l  ria iiia- 
nhã d e  23 sc  converteu em ~ e r d a d a  n a  capital,  e esta foi 
sabida em Coimbra,  não  e-tariios a g o i a  habilitados a de- 
cidir, se  é que algirem o pdde e s t a r ;  ad~uit t i rnos,  não  
obstante, q u e  possa ter sido n a  manhã  ou mesmo na ta rde  
d o  d ia  26 (b). 

creve estas linhae, por occasih de irem visital-o durante o cerco 
do Porto, em um doe dias de  junho de 1847 : Nunca mais esperava 
ver ria minha vida um pronunciamento tbo geral de todo opovo, sem 
excepçcio de clame, como o que prerenceei cuiztra os framezes em 
1808; mau vi o repelido no anuo ultimo coi~tra os que chamam 
cabrnlistaa. 

Este dicto tem tanta maior aiictoridade, quanto partia de iim 
coviillieiro alicicio, que sempre eateve do 1 ~ 1 0  do coride de Tho. 
mal ; e porisso houve de so&er o d e s ~ o ~ t o  de scr-llicb iritiin:ida a 
dririissão e ordem de sxhir da cidttdt. pclo po\o triuiripliaiitr, As 
ordens osteitsivas de Josá de Figucircilo Pirito, u &s occullas de 
José Alexandre Campa, ern a iii,ite do dia eiii que o rriesriio povo 
afugentou da cidade o redp(,it:rvel e h d i s t a ,  Rodrigo da Foilaeca 
Magalhães, que nella havia entrado como chefe civzl aupawr  de 
tres diatrictos (6 de julho de 1846). 

( a )  Fóra do poder desde 18% o partido (se o nome merece) 
praaoul do :intigo e uotavel homr-m de estitdo, nr. Antoriio Maria 
li'otites Pcreirn de Mello, deixou de ter c;~biinento a propktecia do 
texto escript;~ erri 1884. 

( 6 )  O Diario do Governo, n.O 97, de sabbado, 26 de abril, riAo 
h b  era mudo sobro o poiito, mas, o que niais 8. continiiar:~ a 
d i t a r  noticias bellicas, talvez para fazer crer iia estabilidade dn 
ominosa situaçgo. Seguiu-se lhe, por8m, o Sr~pplemento ao n . O  97 
do Diario do Governo (sem data), no qual se afirma que todo o 



Seja como for, uma vee conhecida a demissão, reeol- 
veu-se o regresso & capital para a manhã de segunda-feira, 
28 de abril. 

A brigada Marcelly (regimento de infanteria n.O 16 
e caçadores n.' 2) formeu no largo da Feira dos estudan- 
tes. Cavallaria n.O 4 formou egualmente no bairro alto. 

A brigada Mesquita (regimento de infanteria n." 1 e 
regimento de granadeiros da rainha) formou na horta de 
Sancta Cruz, actual mercado do mesmo nome, ou o ~ c i a l -  
mente de D. Pedro V. 

A artilheria formou juncto da torre de Sancta Cruz, 
actual largo da Cadeia. 

ministerio cabralieta pedira a demissão (prevenimos o leitor bene- 
volo de que o adjectivo se n h  li? 14 nelle, mas é fructo da nossa 
lavra ou, melhor, preito da nossa devoção) e lhe fora acceite; e 
em eeguida transcreve tres decretos com a data do dia 26. 

Pelo 1.0 B o conde de Thomar exonerado dos cargos de presi- 
dente do conselho e de ministro do reino, com louvor 1 E em ver- 
dade muito bem mereeido, vista a sua singular habilidade (na ual 
ainda não teve competidor) de provocar e de fazer desenca2ar 
contra a sua respeitxvel e bizarra pessoa uma infinda enfiada de 
revoluç0ee popularee e militaree. 

Pelo 2.0 15 nomeado para o substituir na presidencia do conselho 
o marechal duque da Terceira, seu fiel ad~udante de nrdenr. 

Pelo 3.0 é instituido herdeiro seu, na pasta do reino, o ministro 
da justiga, Felix Pereira de Magalhèes. D'esta maneira o cava- 
lheiro, parte do todo, que queria sahir, nZLo sómente não sahia, mss 
entrava por uma nova porta! 

Ora se o Diario do Governo provava assar, pelo seu silencio, que 
no dia 25 (vespera) nenhuma resoluç80 se havia tomado ainda, o 
Sarpplemento, que lhe 8 posterior e p6dq ter sido divulgado na 
manhã, na tarde e em a noite do dia 26 e atb no seguinte dia, 27, 
nenhuma indica90 certa porisso nos p6de dar dos momeutoe, em 
que a demissão foi resolvida e verificadx por decreto. 

Não obstante, nenhuma duvida póde haver de que no dia 26 era 
ella ponto assentado. porque a noticiava já a imprensa periodica 
d'esee dia, e B facil de comprehexider, que devia mediar um certo 
intervallo entre a resoluçllo e a referenda dos actos officiaee. 

Podia, portanto, em Coimbra, ter havido conhecimento d'ella 
pelo telegrapho no proprio dia 26. 

Mse sendo assim, porque razllo se espaçaria a partida do quartel- 
general e das tropas d'eaee mesmo dia e do seguinte, domingo, 
pera segunda feira, 281 

I oramoe, e iseo pouco importa, cremoe nóe; porque n8o vemos 
po r aota indicação politica. 

TOM. R 24 



A companhia de sapadores, finalmente, formou na rua 
da Calçada, hoje chrismada rua de Ferreira Borges. 

De todas as tropas, a que estava mais decidida para a 
parcialidade do marechal, era sem duvida o regimento de 
granadeiros da rainba, os quaas, ao passo que de diffe- 
rentes pontos acorriam por companhilis 4 formatura do 
regimento na horta de Sancta Cruz, vinham jti dando 
vivas ao marechal e proferindo estas palavras: Porto! 
Porto! e outras semelhantes. 

Com o cclntacto de umas com outras companhias, o 
pronunciamento dos granadeiros tornou-se geral. 

Foi particularmente neste momento, que os academicoe 
e os populares, que enchiam a horta de Sancta Crus, quasi 
aos abraços aos soldados, mais os incitavam e auxiliavam 
para a revolução. 

O regimento de infanteria n.O 1 que, de principio, 
estava taciturno pelo irifluxo dos seus officiaes cabralistae, 
acabou tamlem por dar signaes e vozes de adhesão; de 
f6rma que a resoluçfo, não de retroceder para Lisboa, 
mas de marchar para o norte, foi unanime nos soldados 
com aprai~imento, ao menos ostensivo, dos officiaes e ate 
do estado-maior da brigada. 

Ora emquanto estes factos se iam assim passando, suc- 
cedia o seguinte, com respeito i s  demais tropas: 

A companhia de sapadores, que chegou a eatar pro- 
nunciada na formatura da rua da Calçada, ao approxi- 
mar-se d'ella o official commanrl~nte, que lhe deu a voa 
de trea direita para Sancta Clara, obedeceu e seguiu (a). 

A artilheria, que estava 4quem dos dois corpos pro- 
nunciados, e porias0 mais proxirna do arco (j& ha muito 

(a) O ar. general JosB Paulino de SA Carneiro dia no Jornal do 
Commercio, 11.0 6:911, de 19 de riovembro de 1876, que o comman- 
dante da brigada de sspadoree se chamava Cruz e Costa. Se na 
occaeião o snbiamos, varreu-se-nos posteriormente da memoris. 
Seja porkm quem for, não fez grande proeza em arrastar comsigo 
os soldados, que sem reliictaricia mauobraram 4 sua voz. Mae se 
se pretende fazer-lhe o elogio, porieeo que deixou a nação, e se foi 
com os cabralistas, esse caso 6 outro; e estamos de accordo . . . . 
N h  cremos que seguisse jornada em attenção a sua majestade, cuja 
liypotheae resalvamos, e, dada ella, o desculpariamog. 



demolido, junctamente com a parte adjacente do edificio), 
que dava sahida da horta de Sancta Cruz pelo largo da 
Cadeia para o largo de SamsIo,. p6z-se a caminho para 
Sancta Clara antes que o contagio a alcançasse, ou, me- 
lhor diremos, antes que a infanteria, que começava a pro- 
nunciar-se, viesse embargar-lhe o passo. Commandava-a 
o actual sr. general Antonio Florencio de Sousa Pinto, a 
cuja voz obedeceu sem hesitações. 

Quanto á brigada que formou no bairro alto, tão breve 
os chefes tiveram noticia do que se passava na horta de 
Sancta Cruz, diligenciaram fazel-a logo descer para o 
bairro baixo e atravessar o Mondego. Vinha-lhe no en- 
calço cavallaria n.O 4. 

Sua majestade el-rei veio depois, escoltado pelos officiaea 
do seu quartel-general e por alguns soldados de lanceiros, 
e passou tambem a ponte. No transito pelas ruas da ci- 
dade, comquanto a tristeza devesse ir-lhe na alma, mos- 
trava-se el-rei todavia sempre cortez para com todos; e 
postoque lhe soassem aos ouvidos as vozes de adhesgo 
4 pessoa e á causa do marechal, m6rmente no largo da 
Portagem, onde a agglomerapão dos habitantes era maior, 
teve não obstante occasião de observar, que o povo lhe 
n2to era pessoalmente hostil; todos se descobriam em signal 
de respeito e saudaçno a sua majestade. 

D'este modo tinham atravessado o rio e estavam j4 no 
alto de Sancta Clara todos quantos quizeram ir para Lisboa, 
e at6 os que não queriam ir, mas foram arrastados na 
onda, indo neste dia pernoitar em Condeixa. Mas, ainda 
assim, do caminho retrocederam bastantes soldados, afim 
de continuar d'aqui jornada para o Douro. 

Emquanto isto succedia, a brigada Mesquita dispu- 
nha-se pela sua parte a largar para o Porto. Chegam 
nesse momento juncto d'ella algum ou alguns individuos, 
cujos nomes ignoramos, e ailegando que o ~egimento de 
infanteria n.O 16 estava parado no alto de Sancta Clara 
e recusava marchar, boato que fazia plausivel a eahida 
para o norte das suas duas compaohias durante a noite 
antecedente, propunham que a mesma brigada fosse ao 
seu encontro para auxiliar o retrocesso. 

Marcha esta desde logo, por ordem do respectivo com- 



mandante, levando os granadeiros a frente, e infanteria 
n.O 1 a retaguarda, seguindo pelo largo de Samsão, rua do 
Coruche (a), rua da Calçada e largo da Portagem, d'onde 
os granadeiros se estendem sobre o seu flanco direito, 
pelo Caes abaixo. 

Os porta-machados do regimento de infanteria n.O 1 dis- 
p8em-se a seguil-os, mas o adjudante e o major comman- 
dante, Pedro Alexandrino, obrigam-os a entrar na ponte, 
e a caminhar ao longo d'ella algiins passos, seguidos pelo 
regimento. 

Gritam-lhes então de todos os lados: Alto! Alto! 
Traic;ão! Tvaisão! Academicos e populare~i cercam o 
commandante, porta-machados e musica, e entremettem-se 
nas filas dos soldados, de modo que a continuidade das 
fracções cessa de todo (b). 

Os granadeiros auxiliam o povo, carregando e engati- 
lhando as espingardas, e at8 alguns d'elles, os que ficavam 
mais proximos da cabeça da ponte, apontando-as para 
esta, em ameaça aos que teimavam em passar. 

Pedro Alexandrino, aterrado, rende-se então; a contra- 
marcha 6-lhe imposta, e exige-se que agora vá na frente 
com os seus soldados, para que os granadeiros o possam 
escoltar. 

D'este modo tinham sahido de Coimbra para o Porto 
todos quantos o quizeram e tambem alguns (sdmente 
officiaes) que o não queriam, indo pernoitar neste dia á 
Mealhada; mas dos contrafeitos nem um 56 retrogradou 
com saudades da capital (c). 

(a) Enterarnela se-nos a lingual quando tentamos pronunciar o 
nome com que a chrismaram (vid. pag. 108) ; e o mes~r~o nos suc- 
cede com R cidade de Vianna do Minho, cá por certo motivoaito, 
e porisso nos quedamos nos antigos nome da primeira, e eobrenome 
da segunda. 

(b) Certo academico chegou mesmo, por si sdmente, ou ajudado 
por outros, o que é mais provavel, a atravessar na ponte um ma- 
deiro ou tranca para embaraçar a marcha, e d'ahi proveio que 
ainda hoje é conhecido pelo Vieira da  tranca. 

(C) O Observador, 397, explica assim o pwleseio da horta de 



Ainda no proprio dia, 28, Coimbra nlo ae esqueceu dos 

Sancta Cruz até 4 Portagem: Que o brigadeiro Mesquita partici- 
para a el-rei a situação buliçosa da sua brigada, pediudo ordens; 
e recebera em resposta que marchasse sobre Lisboa como o fez; 
quevendo-se, porbm, de differentes pontos da cidade a attitude 
hostil da tropa no alto de Saucta Cl.lra, e poriaso, julgando-se im- 
minente uma trai$io, se deram no largo da Portagem, juncto da  
ponte, os factos que acabamos de referir. 

Duvidamos da versão. E ee esta fora exacta, p:ovaria que o 
estado-maior da brigada, tendo adherido 4 revoluçao na horta de 
Sancta Cruz, quereria depois em Sancta Clara ir eiitregal-a na 
bocca do lobo. 

E se quizesse, não o deveria demover do proposito a attitude das 
tro as  no alto de Saiicta Clara, que tinha o intuito de o apoiar. 

I! tndavia possivel que o referido eslado-maiar tivesse pedido e 
recebido as ordens que se diz lhe deram; mas pedido antes e rece- 
bido depoia de se ter pronuiiciado ; e nesse caso nOo tiveram in- 
fluencia no passeio at8 ;i Portagem, que s6 foi determiurdo pela 
noticia da recusa da marcha, alias falsa, de infanteria n." 16, e 

. conveiiiencia de ir a Sancta Clara auxiliar a sua volta 4 cidade. 
Se no proceder do individuo ou individuos a que allude o texto 

houve ou não traição, como logo se acreditou e depois se confir- 
mava, allegsndo-se que hfililrcelly, ao suspender a marcha no alto 
de Sancta Clara tivera caçadores n . ~  I embuscados no sitio do 
Forno da  Cal, a cavallaria dentro do psteo das freiras e duas pe- 
ças assestadas em direcção 8. ponte, não o temos por averiguado, 
m6rmente porque estes factos têem facil explicação. 

Com effeito, apezar da effervescencia que lavrava na brigada 
Mesquita, na horta de Sancta Cruz, como do alto de Sanctm Clara 
a nto viam desfilar pela ladeira da Forca para o norte, o qiiartel- 
general podia nutrir a esperança de que, entrando na obediencia, 
ee iria reunir 4 brigada Marcelly, na estrada de Lisbos. Neste 
intuito talvez suspendeu a marcha d'esta tio alto de Sancta Clara, 
porquanto suppunha auxi1i;rr ahsim o retrocesso d'aquella. Depois 
quando a viu chegar 4 cabeça da porite de Sancta Clara e observou 
que infanteria n o 1 (em cujo commandante, como cabralista que era, 
de alentados primores, havia toda a coufieuça) procurava passar 
adiante, deixando os granadeiros no seti flaiico direito, é poseivel 

ue-adoptasse algumas providencias, e designadamente as que ee 
%e ~dtribuem, com o animo de tirar proveito do conflicto, se se 
dbass. 

Mas acto continuo observou que a brigada Mesquita recolhia 
toda 4 cidade e porisso as esperanças deviam desvanecer-se-lhe, 
e por tal motivo a brigada hlarcclly retomou tranquillamente a 
marcha para o sul. 

Apesar d'eete nosso modo de ver, como as coueae ee paeearam, 



ue tinham desposado a causa nacional, e porisso foram 
Isiqui enviadas quantias de dinheiro para a brigada 
Hesquita, que ao recebel-as já tinha chegado 4 Mealhada, 
e para os Ianceiros que a tinham precedido em a noite 
anterior, e para os batalhaea de caçadores n.08 1 e 5 (a). 
D'este modo chegam ao seu termo os acontecimentos 
d'esta cidade e s6 nos fica dar em tempo opportuno conta 
da visita que, alguns dias depois, veio fazer-lhe o mare- 
chal. 

XII 

Entrada de Saldanha no Porto - Medidas bellicas nesta cidade 
Providencias conciliadoras, on de submissão em Lisboa 

Achava-se j& em Lobioe (Galliza) o duque de Salda- 
nha, quando ahi o foi surprehender a felicissima nova da 

admittimoe que Pedro Alexandrino e outros officiaes do regimento 
n.* 1 (e talvez o proprio barão de Mesquita), que estavam effecti- 
vamente coactos, levassem a intençllo de se passar da Portagem 
para Sancta Clara, a unir-se ao quartel-general. Era atb re ular 9 que assim procedessem, para se subtrahirem & coacçÍio; t avia 
os factos n&o deram logar a que semelhantes intentos, se os tinham, 
como cremos, fossem por diante. 

(a) Os portador- do dinheiro foram Josd da Silva Poiarea para 
a Mealhada e JosB da Silva Rocha para os doia batalhòes n.* 1 e 6, 
que encontrou em Nellaa, onde pernoitou, vindo no dia seguinte na 
companhia dos dois coroneis para Sancta Comba-DSo, onde lhe8 fez 
entrega dos fundos, e ellcs lhe passaram recibo. 

Bafio bastante tinha y t a n t o  Grim Cabreira para sscrever 
d'esta villa, em 29 de abri : Somos muito obrigadoe aos  habitantes 
de Coimbra, e a todos os nossos leacs amigos, que, t60 longe de nos 
deaampararem, nos têem dado o maior apoio. 

Se não ha equivoco na data da carta de Cabreira e o portador, 
como nos informou, foi no primeiro dia &e Vendas de Gallizes, no 
segundo ti Nellac, e no terceiro a Saacta Comba-DOO, oe soccorros 
ter-lhe-hllo sido enviados de Coimbrr no dia 27, e poriam mais 
meritoriamente, pois se anteciparam aoa acontecimentos da noite de 
27 para 28, e aoe d'mte pmprio dia. 



revolta no Porto, que, n u m  a b r i r  e fechar de olhos, de 
criminoso .expatriando o transformou e m  heroe repa- 
triado. 

S e m  tardança, como e r a  d e  crer ,  p o r  a m o r  de ei mee- 
mo, e p a r a  socego dos seus fiei8 aroigos, jazendo tempo- 
ra r iamente  n a  orphandade, repassa a fronteira  e apressa 
o paeeo para B r a g a ,  onde  chega  a o  cabo d e  20 horas de 
jornada, acabrunhado d e  canyaeso, pela 1 i/, hora da 
m a d r u g a d a  do d i a  27. Descansa  u m  pouco para  retem- 
pera r  a s  forças, cavalga novamente e a o  fim d a  tarde 
d'eete mesmo dia en t ra  finalmente no Porto, onde  B ancio- 
ssmente  esperado (a). 

(a) Parece que nos revolucionarios do Porto chegou a notar-se 
um certo estremecimento, no momento, em que recearam que o du- 
que podesse achar-se jB tão afastado, que teriam elles de  aguentar, 
por muitos dias, com a responsabilidade da insurreição. 

O boato era de origem cabralina, mas estava em caracter com 
ao circumstancias presumiveis. 

Ainda assim, se a hypothese se désse, não era motivo para 
grandes sustos. O regresso do marcchal devia ter-ee sempre como 
coisa certa, mais dia menos dia. E entretant,~ podia o conselho mi- 
litar valer-se de J o d  da Silva Passos, que no dizer de certo ge- 
neral, aliás muito respeitavel, era jB padre-mestre em apertos 
d'esta ordem. 

Ieto escreviamoe n6s em 1884, mas em verdade o caso nio era 
para mofas, ao contrario esteve a ponto de desandar em muita 
seriedade. Vai o leitor saber o que sómente desde alguns mezes 
n6s eabemoe, pela obsequiosidade do nosso respeitavel amigo, o st. 
general Placido Antonio da Cunha e Abreu. 

Aproveitando a ausencia do duque, crendo talvez ue elle d o  1 viria tão cedo, e n lo  vendo & frente da revoltr um omem, que 
podesse razoavelmeiite substituil-o pelo seu prestigio no exercito, 
seja dicto sem offensa da memoria do coronel Fonseca Moniz, 8 
gente cabralina do Porto, capitaneada por Joaquim Josb Dias Lopes 
de Vssconcellos, o Lopes terceiro, ou, o que o mesmo vale, o \ieroa 
director das eleiçoes de 3 de agosto no district.0 de Coimbra, e na 
actualidade governador civil no districto do Porto, refugiado rio 
consulado franccz depois da noite de 24 de abril, tramou a contra- 
revolta, para a qual fornecia os precisos dinheiros a companhia dos 
corninhos de ferro.. . (Oh ! em que extrsnbo anachronismo nos iamos 
precipitando! quem fallava entiio nisso !), emendemos a miio, a aom- 
p n h i a  do contracto do8 tabacos, que, como se sabe, foi em tempo 
uma oligarchia colossal, que de uma s6 pancada conseguia dois re- 



A recepeão nzo se descreve, resume-ae nestas einge- 
las palavras : Um verdadeiro delirio. 

O duque foi esperado por alguns dedicadoe cavalhei- 
ros até cerca de 15 kilometros de distancia do Porto, por 
muitos a menores distancias e pela cidade em peso &e 
portas d'ella, 

A guarniçgo do Porto esperava-o egualmente em forma- 
tura no largo da Lapa, por onde o marechal fez a sua 
entrada. 

Havendo-ae elle aqui apeado para entrar na egreja do 
mesmo nome, e demorando-se algum tempo juncto do 
coração do rei-soldado, como para insinuar que um dera 
a liberdade e o outro continuava a batalhar por ella, di- 
rigiu-se depois pela rua do Almada, praça de D. Pedro 
e rua de Sancto Antonio até ao quartel-general, onde se 
hospedou, rompendo em todo o transito, a custo, atravez 
de massas compactas de povo, o qual, ebrio de justa ale- 
gria, não cesaeva de victorial-o. 

O conselho militar deposita em a noite d'esae mesmo 
dia nas mãos do marechal a auctoridade aue tinha aS8U- 
mido em seu nome, e este no dia eeguinie, 28, dirige- 
lhe em nome da nação e do exercito os merecidos louvores 
pelo modo habil como a tinha exercitado. 

sultados, encher de cobres as  proprias burras, e impor-se aos go- 
vernos. 

Procuraram ent8o seduzir para o intento os proprios soldados 
dos dois corpos (Quem tal supporia!& que tinham feito a revoluçh, 
caçadores n: 9 e infanteria n.O 2. tanta diligencia pozeram no 
caso, que ambos elles chegaram a estar em effervescencia dentro 
do proprio quartel. 

Prevenido em tempo util do que alli se passava, acode o capitão, 
hoje general. o referido ar. Placido Antonio da Cunha e Abreu 
(que a l i h  não entrbra na revolta, mas, procurado em sua casa 
or Salvildor de Oliveira cerca das 2 horas'da madrugada do dia 

!?5 e convidado para fazer parte do conselho militar, depoi~  de re- 
cusar, acceitou), consegue apaziguar os soldados; e, julgando con- 
veniente separar um do outro corpo, faz sabir do quartel de Sancto 
Ovidio para a Serra do Pilar o ba ta lhb  de caçadores, sob O pre- 
texto de que as forças cabralistas ee approximsvam do Porto, e era  
mister destacar para a frente em observaçlo gente de confiança. 

Ora pois salvou-se o relance, e evitou outro a breve vinda do 
marechal. 



Ao assumir os supremos poderes, o marechal encon- 
trou nas mãos do coronel Fonseca Moniz uma parte tele- 
graphica, que a este dirigira o duque da Terceira, ainda 
sem resposta; e em verdade sómente ao dictador do dia, 
absoluto arbitro da situação, cumpria dal.a, e a deu com 
effeito, conforme as circumstancias a exigiam e era con- 
gruente ao seu proprio pundonor. 

Por meio d'essa communicaçilo o aulico duque noticiava 
ao coronel, que se achava nomeado presidente do conse- 
lho de ministros (a), crendo nesciamente que, com seme- 
lhante astucia, conseguiria desarmar a revoluç~o trium- 
phante, elle que sahira de Lisboa para subjugar o duque 
de Saldanha em beneficio e ao poderio dos Cabraes, tão 
ufano do exito que tinha por certo, que a t 6  hoje nos nlo 
consta se déese por achado da carta, que o marechal lhe 
dirigiu de Leiria. 

Effectivamente a nomeação do duque d a  Terceira, fa- 
vorito e cumplice dos Cabraes, era um acto tão insolito 
que arrancou a um jornal do Porto, o Nacional, esta 
exclamação, tão severa, como bem cabida: A côrte estd 
a caçoar com o na@o (b). 

(a) Como se sabe o duque da Terceira achava-se no quartel-ge- 
neral em Cdmbra, e porisao teve de apressar a sua marcha para 
Lisboa, antecipando-a algumas horas B sahida de el-rei. 

E agora accrescentaremos que o Sr. D. Fernando sahindo de 
Condeixa a 29, entrou em Lisboa, huvendo desembarcado no caes 
das Columnas, no dia 3 de maio pclas 3 horas da tarde (Sup- 
plemertlo ao Diario do Governo, n.O 103, de 4 de maio. 

(b) Não somos atreitos a transcripçõeg mas não podemos resis- 
tir  ao appetite de estampar aqui o periodo maia saliente, a noeso 
juiso, do artigo do jornal a que nos estamos referindo : 

aA corte est4 a caçoar com a nação. Aonde se viu cahir um mi- 
nisterio aos golpra de uma revoluç50, e formar-se outro, composto 
de homens da mesma parcialidade politica? Nem tão calvss! !* 

.O ministerio ha-de formar-se, mas na formação d'elle hão de 
ser excluidos todos os homens, .que sustentaram o ministro cor- 
rupto e corruptor. Assim o int,imou i côrte o nobre marechal, e 
fiamos d'elle que níio hs-de d'esta vez deixar-se illudir a pouto 
de concorrer indirectamente, para que d'aqui a poucos mezes haja 
uma restauração cabralina. Da firmeza dos alicerces 15 que pende 



O duque de Saldanha respondeu digna e nobremente: 
que de Leiria havia lembrado a necessidade de substituir 
o ministerio cabralista (lembranpa que entrou por um e 
eahiu por outro dos ouvidos do duque collega); que quaes- 
quer membros das maiorias que tinham sustentado o mi- 
nisterio corrupto e corruptor não podiam merecer a con- 
fiança da nação (mandado de despejo contra o nobilissimo 
duque, camarada no bastão); que fizesse e. e ~ . ~  sentir, o 
mais respeitosamente que lhe fosse possivel, a sua majes- 
tade a rainha, que não era para preparar a volta doe 
Cabraes ao poder, ao cabo de seis mezes ou de um anno, 
que elle marechal havia desembainhado a sua espada 
(pillula amarga em capsula ou Ênodtmo assucarado). 

Se a hesitação em fazer demittir o conde de Thomar, 
desde que el-rei o exigiu, demonstrava claramente que 
se pretendia loucamente reagir contra o pronunciamento 
do Porto ( a ) ,  a sua substituição pelo duque da Ter- 
ceira, conservando-se todos os demais ministros, e a com- 
municação d'eete ao coronel Moniz provavam egualmente 
que, abandonado o plano de combate por inexequivel, 
nutriam agora a esperança de illudir o pensamento da 
revolta, procurando desarmal-a para depois a dominar. 

E, rião obstante, a resposta telegraphica do marechal 
deveria ter deailludido o cabraliamo em Lisboa, de que 
elle não era neste momento o homem nialleavel que ima- 
ginavam; pois, ao contrario, estava resolvido a levar por 
diante em toda a sua plenitude o movimento a que se 

a segurança do edificio: e assim, segundo o ministerio, que agora 
se formar, for mais ou menos decente, mais livres ficaremos de 
tornar a andar aos tiros uns aos outros por causa d'eeee homem 
que Deus deitou a este mundo, para ser o flagello de Portugal., 

(a) A demora, ainda que não foi longa, porque o niio compor- 
tava a gravidade das circumstancias (e agora verdadeira e nâlo 
affectada gravidade, corno 30 atinas mais tarde, em 1881) chegou 
a desgostar, conforme se disse no tempo, cl-rei o si. D. Fer-  
nando, ao ponto que sua majestade, impacientado, se queixava 
amargamente pela falsa situação em que d'rsse modo o colloca- 
vam. Effectivamente, se a existencia da queixa n h  fosee verda- 
deira, a queixa seria sempre jueta. 



havia devotado, apesar de todos os sacrificios, cuja vereda 
chegou R trilhar. 

E m  conformidade resolveu o duque marchar do Porto 
sobre Lisboa, acompanhado de forças suficientes para 
poder 14 impôr-se e levar 5 realidade das consequencias 
a revolta emprehendida. 

Diriamos que havia d'este modo regressado ao seu 
primitivo plano, com a unica differença de que a base 
daa suas operaçõee se deslocava agora de Santarem para 
o Porto, com as decididas vantagens que as circumstan- 
cias do tempo decorrido, da perseguição soffrida e da des- 
graça imminente, lhe haviam grangeado, na rasto dire- 
cta, para assim nos exprimirmos, da superioridade d'esta 
eobre aquella cidade. 

E era-lhe facil e seguro o ensejo, porquanto, deede 
que o Porto amigo lhe deu a mlo, as tropas do Mioho 
perfilharam logo a sua causa, infanteria n.OS 3 e 8 e caçado- 
res n.O 7, respectivamente de guarniçlo em Vianna do Mi- 
nho, Braga e Guimaráes, sendo a capital sueva a pri- 
meira a acclamal-o (e a abraçal-o no regresso) com o ee- 
gundo corpo que lhe pertencia e com o terceiro, que para 
alli tinha sido mandado por essa occasião. 

E o meamo fizeram as tropas de TrAs-os-Montes o as 
da Beira (a) que constituiam a divisão do perseguidor 
conde de Sancta Maria, agora tão benevolo para com o 
marechal (exactamente como Pedro Alexandrino na ponte 
de Sancta Clara de Coimbra), que não duvidou, comquanto 
bem remolgo, dedicar-lhe o quarto doa seus cinco vivas, 
echoantes de Vizeu, a 30 de abril. 

Procedeu o duque, porisso, em 29 do mesmo mez, B 

(a) NBo non B possivel liquidar o momento, em que as tropas do 
conde de Saneta Maria se pronunciaram em favor da boa cauea. 
A proclamação do conde tem a data de 30 de abril. Man 6 f6ra de 
duvida que jh antes d'esse dia alguns dos seus homens haviam 
tomado a parcialidqde do marechal; porquanto aesim escreve de 
Sancta Comha-D3o para Coimbrii o coronel Grim Cabreira, com 
data de 29: Eeperamoe hoje h noite n jwcção do I4 e rnab alguns 
soldador de Sancla Maria, que ee empenharam comnorco para 08 
reeetmwwr (Obreruador, Supplemelito ao n.* 397). 



organisaflo d e  uma forte columna, composta d e  quatro 
brigadas d e  infanteria e de  uma de  cavallaria, pela fórma 
seguinte: 

1." brigada - Caçadores 1 i . O  1 e regimento de  grana- 
deiros da  rainha - Commandante o coronel Joaquim 
Bento Pereira. 

2." brigada - Caçadores n.O 5 e infanteria n.O 1 - 
Commandante o coronel Sebastião Francisco Qrim Ca- 
breira. 

3.' brigada - Caçadores n.O 7 e infanteria n.O 3 - 
Commandante o coronel Manuel Alexandre Travassos. 

4." brigada-Caçadores n.O 9 e infanteria n.OS 2 e 6 
-Commandante o coronel JosB Maria da  Fonseca MO- 
niz. 

5.a brigada -Um esquadrlo d e  cavallaria n .O 4 e dois 
esquadrões do regimento de Isnceiros -- Commandante O 

tenente coronel arifftz. 
Como se vê, ainda lhe sobravam tropas para uma oiitra 

diviszo, al8m d'csta (que foi chamada primeira d i v i d o  
do exercito r e g m r a d o ~ ) ,  a saber: uin batalhão do regi- 
mento de  infanteria n.O 13, o regimento de  infanteria n.O 8 
e a guarda municipal do Porto, todos collocados sob as  
ordens do brigadeiro Francisco Xavier Ferreira, conhe- 
cido f ela antonomasia do Trinta Diabos, em antithese ds 
superiores virtudes moraes e militares, que sempre ouvi- 
mos attrihuir-lhe (exactamente como succedia com o nosso 
avô-materno, que Deus haja, d e  honrada rnemoria) (a) e 

( a )  Ningucm duvida de que Fra~icisco Xnritsr Ferreira era um 
honesto c~racter;  atk o sr. padre Caaimiro, nos seus Apontamentoe 
paro a hiatoria da  h'evolução do Minho em 1846 ou da Maria da 
Fonte. Braga 1883, pag. 72, juncta o seu testeniunho 4 comuiurn 
opinilo, escrevetido: . . . . e Bd onze annos depois (lu guerra, em 1857, 
d que eu conheci a honra, gralidão (?) e eã consciewia d'aquellc 
homem eztraordiftario. 

O sr. padre Casimiro José Vieira, como o leitor muito bem sabe, 
deu brado no Minho em 1e46, e ainda em 1847, priiieipnlmente 
porque pretendeu inocular nos odios iiaeionaes contra a fricgão 
cabralista o puz vaceitiico do miguelismo, verificando a sonhada 
restauração com oe seus rapazes de Vieira; o que importa dizer 
que ousou levar S realidade a troca de odre por odre, de que noe 



as tropas que acabavam de estar na obediencia do conde 

falla o proverbio; sem atteiitar na s;ibedoria que as palavras d'este 
revelam: Quem troca odre por odre, algum lhe sahepodre. Ors, se o 
odre cabralino estava jh tão podre, que, comquanto concertado em 
1847 por tres habeis artistas alliados, j i  em 1849 precisou do re- 
mendo, deitado pelo proprio punho do dono, e 1120 obstante nOo 
poude aguentar-sc senio dois escassos nnnos; o odrc miguelino foi 
condemnado, e para sempre posto de parte como incapaz de todo 
o serviço, desde 1634. Que descance pois 16 na farrapagem velha 
sempiternamente em paz, para socego dos vivos, a quem n to  of- 
fende, antes deleita o culto hodierno dos posteros crentes, jidal- 
pinhos  e fidalgui~thas e.. .. tambem jesuit0es.. . . , com tanto que 
n io  especulem com a religih.. . . Senão. . . . o  aeorrague pomba- 
lino est i  prestes.. . . na Torre do Tombo.. . . , e em muito bom 
uso! Convem meemo desempoeiral-o do pó, accumulado ha para 
mais de 50 annos, á falta de serviço. 

E visto que viemos a fallar do general Ferreira, vamos dar 
conhecimento de um facto biograpliico, talvez de todo ignorado. 

Ao tempo de 27 de janeiro (1842) Coim ra pronunciou-se depois P do Porto. Coimbra não, mas sim o bata hào dc infanteria n.* 6, 
que para aqui tinha vindo depois e por causa dos acontecimentos 
academicos do Natal, e o batalhho de infanteria n . ~  14, que veio 
de Vizeu jh depois da revoluç80 de 27 do mesmo inez e anno; cre- 
mos que eu1 obediencia ao governo, mas foi violentado s adherir 
pelas facciosas auctoridades, que na companhia d'aquelle batnlhgo 
foram ao encontro d'este aos Fornos, 7 kilometros ao norte da ci- 
dade. 

Depois desceu do Porto o sr. Antonio Beruardo da Costa Ca- 
bral, e o Sr. barão de Smcta Maria, (elevado a conde cm 10 de 
março d'esse anno por esta façanha) com os seus batalhões 14 
angariados, e aqui fizeram pausa, curtindo mais colicas do que 
os revoltosos de 1851 A espera do marechal. 

Ora pois, emquanto de Lisboa lhe não estenderam a mão, proje- 
ctou-se em Cuimbra a contra-revolta, entrando no conlnio alguns 
chefes militares, sendo um d'elles o coronel Xavier Ferreira, de 
accordo com certos influentes da opposição, como, por exemplo, o 
dr. Juetino Antonio de Freitus, que então e em segredo nos deu 
conhecimento do facto; Manuel José Teixeira Guimarães, de quem 
o soube muito posteriorrnente o Sr. Joaquim Martins de Carvalho, 
e porventura outros. Xsvier Ferreira não era revolucionario, diz-se, 
e cremos; mas nem o facto prova que o fosse, e sómente depõe do 
que preteudeu emendar a mao, desfazendo o que, talvez coacto, 
haveria feito. 

Faliando dos extranhos, pedimos licença para nao omittir quem 
o n20 é, nosso avô materno. Dava-lhe o publico a mesma alcunha 
que posteriormente deram ao general Ferreira, e como a r a d o  
d'ells estava na reetidão do seu proceder, e no vigor com que re- 



de Sancta Maria, de cuja adhes8o na totalidade talvez 

primia, tanto quanto de si dependia, os excessos de outras aucto- 
ridades, não se molestava, ao contrario parece rie comprazia, em 
eaber lh'a attribuiam. 

Certa occasião conversava elle numa jenella rasgada da eu8 
quinta na freguezia de Antuzede com Joaquim José Marques de 
Oliveira, da Venda-Nova do Bolho, seu particular amigo; appro- 
xima-se um cabo de ordeiianças mandado pelo seu alferes, ao6 de 
Aiitonio Lopes dcs Sanctos, vulgarmente conhecido pelo alferee de 
Villela, hllecido haver4 6 ou 7 aunos, e voltando-se para os dois, 
pergunta-lhes: Senhores, dizem-me onde mora o er. Trinta-Diabos? 
respondeu-lhe o proprio: Suba para cima, e fará  trinta e um. 

Subiu o homem, t8o attonito, que sómente recobrou animo, depois 
que elle lhe mandou dar de comer e bcber e lhe entregou, com sem- 
blante alegre, a resposta ao oficio de que era portador. 

Divulgado o dicto, era repetido como gracejo de bom humor, 
ainda na nossa mocidade, nas aldeias e em Coimbra; e nós o rece- 
bemos da propria bocca de um dos presentes, JoZlo Alves Nogueira, 
um bom velho, fallecido na mesma freguezia a 12 de julho de 1847. 

Pela razão acima referida, e pelas suas ideias liberaes, nHo podia 
deixar de incorrer nos odios dos mandiies do tempo, e d'aqui pro- 
veio que, vagando a capitania-mór da comarca, e devendo elle ser 
de preferencia o provido no cargo, que na qualidade de sargento- 
mór tinha já exercido por muitos annos, taes hostilidades lhe 
moveram, que, comquanto prevalecesse na primeira e segunda elei- 
çâo para a proposta respectiva, annulladas estas, succumbiu na 
terceira, apezar de que ainda nesta lhe não faltaram os votos doe 
mesteres, representantes do elemento popular. Desgostoso iiatural- 
mente e timbropio, pediu pouco depois a demissão da sargentia-mór. 

Era homem muito lido, e nos livros lançava a cada passo riotas 
marginaes muito sensatas. Celebrando certo contracto de afora- 
mento de um predio na rua do Coruche, prevenia a eventualidade 
do alargamento da rua, jB então julgada indispensawl. 

Falleceu a 10 de maio de 1813, instituindo herdeira universal 
sua filha natural, minha boa mge, que Deus haja, a qual j4 muito 
antes havia reconhecido, per rescriptumprincipis, 011 em liiiguageni 
por provisão do Desembargo do P:iço. 

Ao fallecer dispor que, devendo acabni o abuso dos enterramentos 
nos templos, queria dar o exemplo, pedindo ser sepultado no adro 
da egreja da freguezia de Antuzede, juucto da porta principal 
d'ella (não obstante ter duas sepulturas proprias d : ~  familia, uins 
nessa mesma egrejs e outra 11s cgreja. do Carino em Coimbra, como 
hoje o provam as respectivas campas), e mandou que sobre a ~ e d r a  
tumular se gravasse a inscripçiio, constante do seu testamento. 
que assim é : Aqui jaz aqueUe que desejou bem a este povo: o memr 
reconamenda a eew, auccessores, e aos meemos habitantes d'elle,.que r c  
amem em caridade uns aos outros. E como talvez por humildade 



no Por to  a inda  não houvesee nem podesee haver cabal 
noticia (a). 

E m  face do serio aspecto q u e  a s  cousas i am tornando na 
capital do norte, o cabralismo capitulou finalmente e m  
Lisboa, declarando-se vencido e collocando-se 4 d i s p o ~ i ~ ã o  
d o  mígrechal. Assim, foram ahi  eucceseivamente d a d a s  as 
demisiões, pr imeiramente a Adr iano  hIauricio Gui lherme 
Ferrer i ,  d e  ministro d a  guerra ,  por  decreto de 27 de 
abri l  (b); depois, e de um jacto, por decretos d o  1 . O  de 

occultou o proprio nome, aqui ih'o escrevemos: Antonio Luiz  de 
Souea Reis e Maia. 

(a) Nlo apresentamos aqui a organisação do estado-maior ge- 
neral da primeira divisão, nem outras providencias militaree 
então adoptadas, como, por exemplo, a creação de um regimento 
provisorio de infanteria no Porto, de um bataihão proviaorio de 
caçadoree em Coimbra, porque, como medidas de occasiio, logo 
dispensadas por novos acontecimentos, n6o passaram do papel. 

(b) N6s cremos, at8 prova em contrario, que a demissão d'este 
ministro, de quem o duque se achava pessoal e directamente ag- 

ravado, foi dada depois e por virtude da resposta telegraphica 
(fe Saldanha a Terceira, e argiimentamos aeaim: I? certo que o 
Diario do Governo, n.O 99, de 29 de abril, estampa tres decretos 
com a data de 27, pelo 1 . O  dos quses é acceite a demissão de Gui- 
lherme Perreri, pelo 2.O é trensferida a respectiva pasta da 
guerra ao duque da Terceira, e pelo 3: 8 commettido o exercicio 
interino d'elln ao visconde de Castellòes, ministro da marinha. 

E como a referida resposta de Saldanha 6 de 28 de abril, e por- 
isso posterior 6, data dos tres decretos, ha de concluir-se que a 
nossa supposiçãu carece de fundamento. 

E todavia ella &a ainda de pé, porquanto primeiramente, tendo 
sido publicados os tres decretos sómente a 29, podiam commoda- 
mentc attribuir-lhes a data de 27, comquanto fossem realmente 
expedidos no dia 28. Depois não se concebe facilmente ue, se fosse 
verdadeira a data do dia 27, não houvessem sido pu$licados no 
Diario do Governo, n.O 98 (1.O numero a seguir, como aseim se 
fez dentro de pouco com respeito ao duque da Terceira), do dia 
28, mas os reservassem para o immediato, o do dia 29. E por ul- 
timo niio é facilmente comprehensivel, que nlo dessem a Ferreri a 
dcmiseio na occasiilo em que a deram ao conde de Thomar, senPo 
porque ainda o queriam aproveitar na paeta da guerra para 
o combate. E, se depois o despediram, foi porque se presciudiu doe 



maio, publicados no Supylemento ao n.O 101 do Diario do 
Governo, aos restantes quatro cabralisia~-ministrob: Felix 
Pereira de MagalhAes, de ministro dos negocios ecclesias- 
ticos R de justipa, e interino do reino; Antonio JosB de 
Avila, de minirtro da fazenda; visconde de Castellões, de 
ministro da marinha e ultramar; conde do Tojal, 
nistro dos negocios extrangeiros; e al6m d'estes, a d" .duque "" 
da Terceira, de presidente do conselho de ministros e de 
ministro da guerra, em cujo exercicio entrdra logo que na 
vespera, 30 de abril, pelas 4 horas da tarde, chegaira a 
Lisboa. sendo exonerado entiio do cargo de ministro inte- " 
rino o bisconde de CastellÍJes, por decreto do mesmo dia, 
publicado no Diario do Governo, n.O 101, do 1.' de maio 
seguinte. 

Era mister aos expulsos substituir ministros novos, e 
isso se fea, nomeando, por decretos da mesma data e in- 
sertos no referido Supplemento ao n." 101 do Diario do 
Governo, o marechal Saldanha, presidente do conselho e 
ministro do reino; o barão de Nossa Senhora da Luz, 
ministro do reino (interino) e ministro dos negocios ex- 
trangeiros; o barão de Francos, ministro da guerra e 
ministro da marinha e ultramar; o coronel Marino Mi- 
guel Franzini, ministro da fazenda e ministro dos negocioe 
ecclesiasticos e de justipa. 

Todos, porBm, foram providos interinamente, menos o 
marechal, em orderii a affirmar desde j6, por este meio 
indirecto, que a elle competia escolher os seus collegas com 
caractcr definitivo; e de feito, d'esta maneira estava elle 
constituido senhor da situapao, e reconhecido como chefe 
supremo do ministerio, conferindo-se, emquanto elle não 
vinha exercer o seu logar, todas as pastas a cavalheiros 
seus amigos e at8 parciaes seiis. 

Mas foi.se nirida mais al8m nas amabilidades dispensadas 
ao duque, porquanto, por decretos e carta regia de egual 
data (1.O de maio) foram exonerados o marquez de 

esforços bellicos em face, digamos assim, do arreganho, ou cara de 
corregedw, que o duque oetentava no eeu telegrarnma. 



Fronteira, do governo civil de Lisboa, e o duque da 
Terceira, do logar de inordonio-mór do paqo (a). 

Dois outros decretos da rueuma data, mas piiblicados 
24 horas depois, exoncravain, iiin o referido duque da 
Terceira do coininando da 1." divisa0 militar (Lisboa) e 
o outro o coronel de cavallaria, inarquez de Fronteira, 
do cominando geral dos batalhaes nacionaes da mesma 
cidade. 

Era a exuultizo comnleta do estado-maior do cabralismo. 
cumplice e fautor do conde de Tliomar, que cumpre, em 
preito ií justiça, niio reputar unico culpado. Dava-se 
assim uma necessaria e prudente satisfação B opinião 
publica, comquanto o intuito d7ella fosse s6 amaciar o 
duaue de Saldanlia. 

A seu tempo se vascolhariam de vez as cairiadas infe- 
riores, como era justo e opportuno, tarefa que o marechal 
ia ja louvavelmente escanhoando no Porto, para depois 
ser cotitinuada e completada em Lisboa (h),  tanto quanto 

(a) Para o eífeito, voltou este carga a ficar norameute desag- 
gregado do cargo de estribeiro-mbr, pelo decreto que revogava o 
outro de 8 de março do anuo anterior, sendo reconduzido o meemo 
duque no exercicio do segundo, pela carta regia referida. 

E galante (porque nzo quercmos dizer risivel) o motivo que 
para isso se allega, a saber, a incompatibilidade que existia no 
exercicio dos dois cargos, como representava o duque da Terceira! 

De modo que o nobre tluque serviu esses dois cargos perto de 
14 mezcs, saboreando-lhes os benceses respectivos, por todos esees 
14-12 avos do anuo, e eómente agora lhe sabiam a triaga! 

A t,xplic;ic;to do phenomeno estava (quasi é desneccssario 
dec1aral.o) em que o bom duque lia melhor an epistolas telegra- 
phicas do que as urissivas do correio. 

Nós não louvariamos, porque seria um extranho uso ou abuso 
da victoria, mas afirmamos que não seria cousa para grandes 
espantos, se o marechal tornasse a enfeixsr os dois officioe e se 
fizesse prover nelles ambos. Era um engraçadinho caso de talião, 
que nem todos censursriam e alguns applaudiriam; e uem não 
teria razPo de queira era certamente o boodoso duque da%'eerceira, 
que se prestou, maa n%o devia prestar se, a semelhante aeto de 
hostilidade cahrxlina contra o inarechal.collega. 

(b) Um d'uqiiclles, a quem se iiitimou sem tardançs mandado 
de despejo, foi o delegado do procurador regio em lei ri:^, cujo 
pome sabemos mas occultamos, que, tão breve o duque de Saldanh4 
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fosse compativel com O systeiiia terrivel das conteniplaç5es, 
que o dr. Dias Pegado tanto fustigava annos depois no 
parlamento como i~iolestia nossa congenial, a qual pre- 
tendem acobertar cuiii a nossa doce e benevola indole 
lusitana. 

E~iifirn, por decreto de  4 de  maio, p~iblicado no Diario 
do Governo, n.O 104, do dia. seguinte, foi ainda exonerado 
o conde de  Thornar do cargo de  enviado extraordinario 
e ministro plenipotenciario juncto de  sua majestade catho- 
lica, como siniplesmente nelle se lê, por conveniencia do 
servico. 

G o r  decreto de  4, publicado tambern em 5, foi o 
corninando da  l.a divisão militar entregue ao  coiJe d e  
Fonte-Nova. 

Pela investidura dos amigoe e parciaes do marechal no 
governo supremo d a  naçgo, sua majestade a rainha teve 
entiio fundamento para escrever-lhe uma carta autographa, 
na qual lhe manifestava os desejos de  o ver, quanto 
antes, restituido á capital para formar o ministerio, cujo 
chefe t l le seria, escolhendo pessoas que dessem as  maiores 
garantias d e  que seriam satisfeitos os votos da  na98o. 

Os ministros interinos escreveram egualmente ao  arbi- 
tro do dia, abundando nas mesmas ideias, isto 6, instando 
pela sua apparição em Lisboa, a fim de fazer cessar a in- 
certeza da  situaç?to e renascer a confiança publica e a 
influencia governativa. Foi  portador d'estas communica- 
çOes o corisellieiro Jos6 Joaquirn dos Reis e Vasconcellos, 
que saliiu da  barra de  Lisboa no vapor Infante D. Luiz 
pelas 7 horas da  manhã do dia 1." de maio. PorBm ao 
publico aómente deu conhecimento d'estes factos O Sup- 
plemento ao Diario do Gover7z0, n.O 103, de  3 d'eese mez. 

Vendo o duque que ninguem lhe contestava, ao  con- 

entrou e sahiu d'essa cidsde,p:opoz logo contra elle libello accosa- 
torio por crime de couspiraçao . 

Duas vezes parvo! Parvo, em crer que as redes ordinariaa da 
justiça pescam tuixiròes. Parvissimo, erra se fazer abclhudo autos 
de tempo, isto 8,  sem ter consultado a estrella polar do septemtriao. 

Foi depois restituido á magistratura, maa numa o eeu nome 
deixou de ser motivo de mofa, pela ingenuidade do procedimento, 



trario todos o reconheciam arbitro supremo da  situ:~pão, 
creada  elos acontecimentos aue  ncnbavani de dar-se. 

1 

e não tendo a recear emboscadas, j(L pelas providencias 
em vigor, já pelas que se lhcs iriaiu seguindo, comple- 
tando-as, e at6 porque a facç2o cabralista se achava a um 
tempo totalmente perdida perante a opinião publica, e 
falha de  chefe (u), poude responder a sua majestade a 
rainha, pelo mesmo mensageiro, de  regresso a Lisboa no 
dia 4 d e  maio, a bordo do vapor í'orfn, o que consta do se- 
guinte extracto da  cliariiada extensa carta do marechal, 
publicado no Supplsnze~ito ao n." 10.2 do Diario do Go- 
verno, da  mesma data, a saber: que respeitosa e sribmissa- 
mente manifestava o seu profundo reconhecimento pelas 
honrosas expressões que sua majestade lhe dirigira; q u e  
reiterava os seus protestos de  acatamento e obediencia á 
mesma senhora; participava que brevemente voltaria ti ca- 
pital, e, corno esperava levar alguma tropa, pedia que lhe 
fosse~ii enviados barcos d e  vapor para o seu transporte. 

Accrcscenta ainda o niareclial, que dedicarti todo o 
seu prestiuio rt consolidar c manter' o throno e a Carta 
Constitiicional, reformada pelos mcioo legaes, assim como 
os direitos inalieiiaveis da augusta pessoa de  sua majes- 
tade. Pede 4 meema eenhora se digne contirmar algumas 
grapas, que tinha feito em seu nome. Agradece respeitoaa- 
mente a nomeayão para a presidencia do conselho d e  
ministros; comtudo julga que a n Io  deve acceittir, sem 
que porisso deixe d e  se conforn~ar com os desejos da  
soberana, indicando-llie as ~ e s s o a s  que julgar mais aptas 
para R. formapZo definitiva do ministerio, a ciijo trabalho 
se  dedicara. logo que chegue Q capital. 

(a) O conde de Thomsr havia ern5arcado no paquete inglez, 
cerca das 6 horas da manhã do dia 29 de abril, dirigindo-ee para 
alli pela Rocha do conde de Obidos, acompanhado pelo capitlo 
Pimentel, da companhia da guarda municipal de Alcantara, com 
duas ordenanps, e por dois outros individuos embiiçadoa em ca- 
potes, dos qunes um eómente poude ser reconhecido, e era o cida- 
dão Dultra, celebridade cabralina. do ternpo. Assim o refere o lJa- 
triota, do dia 30. Notavel coincidericia de datas! Parecia que a 
Carta Çonstitucion~l, entrando pelo cauiinho da lealdade, ordaiiava 
ao seu maior sophisrnador (at6 então!) que snhissc! 



Com a carta remettia um oficio-circular que, em 29 de 
abril, tinha dirigido aos governadores civis do reiuo, 
explicando-lhes os intuitos do movimento que intentára. 

Do theor da resposta fica evideiite que o marechal tinha 
modificado o seu plano de marchar sobre Lisboa com os 
corpos do seu commando; agora iria elle por mar, fazen- 
do-se acompanhar t30 sómente por algumas poucas tropas, 
e para isso sollicitava, coino acaba de ver-se, o envia- 
mcnto de vapores de Lisboa ao Porto. 

Visila a Coimbra 

No entretanto, tendo ordenado a marcha da divisão até 
ahi comiiiandade pelo coude de Sancta Maria e agora pelo 
brigadeiro Antonio Pinto de Seixas Pereira de Lemos, 
sobre Coimbra, resolveu descer até esta cidade para lhe 
passar aqui revista. 

Pelas 2 horas da tarde do dia 6 de maio o marechal, 
vindo do Porto, entrava em Coimbra á frente d'essa di- 
visão, que de Vizeu (verificado o encontro juncto 
dos Fornos, onde confluiam as duas estradas reepecti- 
vas), e era composta dos seus já mencionados corpos, 
infanteria n." 9, 13 e 14, caçadores n.O 3 e cavallaria 
n.OS 8 e 7 (de Chaves e de Braglrnpa), e do destacamento 
de infanteria n." 4 que acompanhou Benrique de Mello, 
e na Regua se foi incorporar, bem como os regimentos 
da Beira, na referida divisão de  Sancta Maria (a). 

O marechal entrando pela ponte de Aguas-de-Maias, 

(a) Mas o regimento de infanteria n.O 3 pertencente ti mesma 
divisão n h  desceu, e quanto ao destacameiito de cavrllaria n . O  8, 
que d'ella fazia egualmente parte, n8o ternoa certeza de haver ou 
ni acompanhado. 



rua de F6ra de Portas, ou dos Fogueteiros, continuou pela 
rua da Sophia, largo de Samsão, rua do Coruche, rua da 
Calçada, d'onde desceu para a hospedaria Lopes, ao Caes, 
na qual j& se havia alojado, como sabemos, em 12 de 
abril antecedente. 

Janellas guarnecidas de cobertores, repiques de sinos, 
fogo do ar e acclamações repetidas, tudo traduzia o en- 
thusiasmo febril de que se achavam possuidas as milhares 
de pessoas, moradoras na cidade e nas aldeias vizinhas, 
onde, não obstante, a visita do duque s6mente fora no- 
ticiada poucas horas antes. 

E um dos maiores ajunctamentos que temos presenciado 
em Coimbra, mas por nenhum atB agora egualado (a 
não ser o de 17 de maio de 1846) na alegria que nos 
expande o peito, quando nos vemos livres do wffrimento, 
que por muito tempo nol-o tem confrangido. Não exag- 
gerarnos no mininio ponto. 

Na manhã do dia 7 passou o marechal revista As suas 
tropas no rocio de Sancta Clara, sendo por esta occasiAo 
novamente victoriado no percurso desde o seu quartel até 
ao referido local da revista. 

Finda esta voltou B hospedaria e, ao cabo de poucas 
horas, partiu, na tarde do mesmo dia, para a cidade do 
Porto, cavalgando um soberbo muar, apparelhado de fofo 
albard%o,.para lhe tornar menos incomuoda a jornada (a). 

No meio da ovação geral de que o duque foi objecto 
em Coimbra, cumpre individuar a manifestaçzo que lhe 
fez a academia. Effectivamente desde que elle entrou na 
sua pousada, a 6, a mesma academia, illustrada, liberal, e 
folgas2, correu a reunir-se em massa con~pacta no Caes 
frontc~iro S casa respectiva, c ahi nomeou, por acclamaç80 
unniiiine, uma deputaçzo para o ir felicitar em nome d'ella. 

Hssa deputapão, composta dos cinco academicos João 
Antonio dos Sanctos e Silva, Antonio JosB Teixeira, 
Antonio dos Sanctos Pereira Jardiiii, Antonio Luiz Fer- 

(a) Toda a gente sabe que, apeznr dos Lwottes e companhia 
(hoje syndicatos), aiuda i150 tinhamos nesse aniio estradas maca- 
damisadas. E em carniuhos de ferro nem ainda se: pensavn! 



reira Girão e Josk Joaauim Vieira. foi loro admittida á 
V 

presença do marechal, 4iie n recebeu, como era de cspe- 
rar, com a maior urbanidade, ouviu iittento a allocuç2o 
que ella lhe dirigiu, e respondeu muito adequadairiente, 
como o pedia o favor das circuiiistancias. 

Em seguida. diz o Observador. e é verdade. o nobre " 
duque foi rogado pela comniiõsão para apparecer a uina 
das janellas do seu quartel, a fiiii de satisfazcr á academia 
que,- reunida, o discjava vicioiisr. Apenas appareceu, 
romperam os jovens e generosos acadeniicos com o maior 
enth,usiaemo em estrepitosos vivas : 

A refmma da Carta. 
A LiOerdnde. 
AO mar~chal duque de Snldnnha. 

Este respondeu com os seguintes vivas: 
L mocidade estudwsa. 
Aos briosos acadcmicos, ftctzt~.as esperanças das liber- 

dades patrim. 
Ao despedir-se da comrniss?lo, o marechal abraçou o 

academico José Joaquim Vieira. 
Ainda no mesmo dia 6, o duque de Saldanha expediu 

lima portaria, que foi depois sanccionada pelo goveriio de 
Lisboa, dispensando dos actos nesse anno lectivo a todos 
os eetudantcs, depois de habilitados pelos cooselhos das 
respectivas faculdades, e mandando por ponto em todos 
os annos daa mesmas faculdades, em que excepcionalmente 
tinlia contiiluado a freqiiencia, por edita1 da reitoria. 

XIV 

Regresso ao Porto-Embarque para Cishoa 

Recolhendo ao Porto no dia 8 de maio, o marechal 
manda a Lisboa o j4 coronel D. Miguel Ximenes, no 
intuito naturalmcnto de sondar o terreno, aplanar difi- 
culdades e exigir garantias; e de feito é de crer que ob- 



tivesse tudo quanto pretendia, poisquc ao menos duas 
medidas importantes foram logo 14 tomadas, a da reinte- 
g r a @ ~  do marechal no cargo de  vogal do supreino cori- 
selho de  justipa militar (a) e a da  confirrnação clas pro- 
moçiSes e mais despachos, tanto militares como civis, que, 
durante aquella situação, tinham sido por elle feitos em 
nome da  rainha (b).  

E havendo proclamado em 9 de  maio aos habitantes 
de Lisboa para lhes declarar a8 suas intenyões e prcvenir 
d e  que dentro de  poucas horas estaria no seio d'elles, e 
em 11 aos bravos e generosos habitantes do Porto para 
lhes agradecer e d'elles se despedir (c), o marcha1 embarca 
pelas 5 4 1 2  horas da  manht  do dia 14 d e  maio, a bordo 
do vapor Infante D. Luiz;  e despedindo-se ahi dos seus 
amigos, aos quaes abraça, e designadamente a Jos6 da  
Silva Passos, c das diversas auctoridades que lA o foram 
cumprimentar com grande e reciproco regosijo, sabe em- 
fim da barra, pela ',/% hora da  tarde, acompanhado d e  uma 
pequeua es~uaclrilba, sob o commando superior do capi- 
t5o de mar v gric:rra Franciwco So:~res I:rnnco, hoje vis- 
conde de Soares Franco (d), a bordo (10 vapor Mindello, a 
qual era  formada por tres vapores de guerra, os dois 
referidos, e o Conde de Z'oju2, c por outros tantos vapores 
d a  praça, a saber, o Pulcüo, o Vesuuio e o Porto, nos 
qtiaes levava embarcados os regiinentos de  infanteria 

(a) Decreto de 12 de maio de 1851, o qual para o fim procedeu 
por este meio indirecto, o de declarar n~illo e de nenhum effeito 
iie~itlo considerado corno se nâo Iiouvera existido, trancando-se nos 
registos respectivos, para que riào restasse d'elle vestigio algiim, 
o ;iitterior decreto Cabralino-Ferreii de 13 de março de 1850. 

(b) Decreto de 13 de maio de 1851. 

(c) O Gbeervador, n.O1 401 e 402. 

(d) Falleceu o visconde de Soares Franco a 13 de setembro 
de 1885. Foi por muitos annos secretario da camara dos dignos 
pares do reino. Era honicrn rnuito de bem e cavalheiro de tracto 
anieuisairno, e poriauo entra rin o ntimero d'aquclles que, ao cami- 
nhar para a eternidade, deixam após de si um rasto de saudades. 



ti.'" e 6 e granadeiros da rainha, e os hatalh0es de caça- 
dores n.OS 1, 5 e 9 (a). 

Na manhã do dia 15, percru-rida a costa, aproa a 
esquadrilha ao Tejo e vai fiindear eni frente de Lisboa. 
O duque desembarca cntlo no cacs das Columnas com 
os seus soldados, a ciija frente niarcha para ir passar em 
continencia juncto dos paços reaes. 

Pomos de parte a narraçuo dos incidentes, que media- 
ram desde a chegada A foz do Tejo até ao momento do 
desembarque e dos que a este se seguirtim; e do mesmo 
modo nos não occuparemos da descripçâo das extra- 
ordinarias manifestações officiaes e oficiosas, com que o 
marechal foi acolhido, jzi no mar jA em terra, pois que 6 
tudo isso materia alheia ao nosPo proposito. 

nasta que d'essas manitestac;õc~s, mbrmente das de cara- 
cter particular, extraidoios o succo. R na$o jazeu dii- 
rante annos sob a pres4o cabralista. Quebradas as diiras 
cadeias pela n2do de fer7.o do marechal, corriam os povos 
a agradecer-lhe, com os corações a trasbordar de alegria. 

No dia 17 de maio o duque assume a presidencia do 
conselho de ministros, o exercicio dos cargos de minietro 
do reino, e de ministro da guerra, de que tambem agora 
foi aliás interinamente encarre~ado ( I > )  e é aldm d'isso < 7 \ r 

nomeado commandante em chefe do exercito (c). 
O bar80 de Nossa Sehhora da LIJZ uermanece com a 

pasta dos negocios extrangeiros e é nomeado niinistro 
interino da marinha e u1tr;niar. 

Continua com as duas pastas, que jA tinha, o coronel 
Marino Miguel E'ranzini. 

E sbmente sahe do ministerio o barão de Francos. 

(a) Na escolha houve certamente proposito. Foram preferidos 
os dois corpos, que iniciaram o movimento nas provincias, os tree 
que o ssl~aram no Porto, e o regimento de grairadeiros que de- 
cidiu da defecçiio parcial, em Coimbra. 

( b  Decreto de 17 de maio. (Szipplemento ao n . O  115 do Diario 
do O o~erno . )  

(c) Carta regia da mesma data (ibid.) 



A 22 de niaio ha novo tninisterio. Sahindo scímente o 
bai to  da Luz, constitue-se o gabinete d'esta maneira: 

Dnque de Saldanha, presidente do conselho e ministro 
da guerra. 

Marino hIiguel Franzini, tninistro da fazenda, agora 
effectivo. 

E entram de novo: 
JosB Ferreira Pestana, ministro do reico. 
Joaquim Philippe de doure, ministro dos negocios ec- 

clesiasticoe e de justiça. 
Antonio Aliiysio Jervis de Athouguia, depois visconde 

de Jervis de Athouguia, mitiistro dos negocios extran- 
geiros. 

Marquez de Loulé, ministro da marinha e ultramar (a). 
f3 este um gabinete de ci,r progressista um pouco mais 

accentuada. 
E comquanto se convertescje numa situação apenas 

transitoria, cumpre regietar da  siia ciirta gerencia as 
seguintes e importantes medidas: o decreto de 22 de maio 
de 1851 qiie revogou a ominosa lei de 3 de agosto de 
1850, conhecida na historia pelo titulo irifamante de le i  das 
rolha;; providencia coin qiie o gabinete ao mesnio tempo 
inaugiiravs a sua entrada em funcçGes e desaggravava 
a justiça vilipendiada na prerogativa da  liberdade de 
imprensa, outhorgada no codigo fundamental: o decreto de 
23 de niaio que, em preito A tolcrancia politica, abolia o 
outro decreto de 28 de maio de 1834, para abrir as por- 
tas da camara dos pares aos individuos que, pelas circum- 
stancias do tempo, tinham sido d'ella afastados, e aos seiis 
successores: e o decreto de 25 de maio qiie dissolveu a 
camara dos deputados, como justo deeaggravo do prin- 
cipio eleitoral escarnecido, e convocava para 15 de se- 
tembro uma nova camara de deputados, que devia vir 
munida de poderes extraordinarios para a reforma da 
Carta, promcttida com fi. punica, a contar do decreto de 
10 de fevereiro de 1842. 

(a) Supplemento ao n.I1 119 do DÊatio do Governo. 



E m  7 de julho é ainda reorganisado o gabinete pela 
forma seguinte : 

Duque de Saldanha, Franzini e Jervis de Athouguia 
continuam na situação respectiva. 

Sahem o marquez de Loulé, José Ferreira Pestana e 
Joaquim Philippe de Soure. 

Eritrfim de novo : 
Rodrigo da Fon~eca 1CIagalh'ies para ministro do reino 

e para interino da juetiya (ria auseiicia do proprio). 
Bispo do Algarve (Monie) para ministro da justiça. 
Antonio Maria de Fontes Pereira de Rlello para mi- 

nisqro da marinha e ultramar. 
E este o niinisterio que realmente ficou personificando 

a Regeneração e a coriduziu at8 6 de junho de 1856, com 
as seguintes alteraçzes, a saber: que depois sahiram 
RIarino Miguel Franzini e o bispo do Algarve, que ali48 
nunca chegou a funccionar; que entraram e sahiram 
Francisco Antonio Fernandes da Silva Ferriio, Antonio 
Luiz de Seabra (depois visconde de Seabra) e João Ba- 
ptista d'Almeida Qarrett, depois visconde dlAlmeida Gar- 
rett, e entrou, acompanhando ate final, Frederico Gui- 
lherme da Silva Pereira (a). 

(a) Em 5 de agosto sahe Franzini da pasta da fazenda e entra 
am seu logar Silva Ferrão; e em 21 do meamo mez sahe Silva 
Ferrão e entra Fontes Pereira de Xlello, como ministro interino, 
mas passa a effectivo em 4 de março de 1852. 

Neste mosmo dia, 4 de março, o biapo do Algarve cessa de ser 
ministro da j u s t i p  e Rodrigo da Fonseca MagelhBes de o substi- 
tuir interinamente, e B nomeado para a meema pasta Antonio Luis 
de Seabrn, que snhe a 19 de agosto, retomando então Rodrigo da 
Fonseca a anterior interiiiidade ate 3 de setembro de 1853, em que 
entra como ministro effectivo da mesma pasta Frederico Guilherme 
d r  Silva Pereira. 

Na referida data de 4 de março, Jervis de Athouguia deixa de 
ser ministro dos extrangeiros, entra em seu logar Almeida Garrett, 
que cessa em 17 de agosto seguinte e retoma a pasta Jervis 
d18thouguia então interinamente, mas passa a effectivo em 31 de 
dezembro. 

Ein 30 de agosto de 1852 Foiites Pereira de Mello é nomc;ldo 
iniuistro iuteriuo das obras publicas; em 8 de novembro de 1855 
Ztodrigo da Fonseca substitue-o na sua temporaria auseiicia, me8 



E m  6 de junho de  1836 a situaçHo regeneradora, que 
cornefira a perder terreno per:rrite a opinizo publica, 
houve dc  ceder o passo a unia nova riitiia~ão, presidida 
pelo duque d e  Lould, que teve por collegas o visconde 
de  SB da  Bandeira, Julio Gomes da  Silva Sanches, Elias 
da  Cunha Pessoa e Josá Jorge Loureiro. 

N2o entra em o noaso plano fi~llnr da  vida da  Re-qene- 
raç&o, e porisso satisfazenio-nos com dizer: que a vGrda- 
deira Regen~ra~cio  acabou neste anno; que ella tem di- 
reito ;I gratídilo do paiz por miiitou tituloe (a) e principal- 
mente pelo systeiiia de  tolerancia que inaugurou e d e  
que a riaçRo eutevu seq~iiusa; que tudo ieso que SR lhe 
tem segiiido, pretendendo tiliiir-ãc qella e usurpar-lhe o 
seu glorioso c nobre titiilo, sso (sem offensa dc ningiiem) 
apenas aeriea de  facçijes d e  adventicios, cujo principal 
intuito 6 o de  serem inscriptos no succulento catalogo 
dos gnnancieiros, e uma vez dentro d'estc, trepar e trepar 
atd 6s mais elevadas e appetecidas surnmidadetl (b). 

a 3 de janeiro dc 1866 Fontcs Pcreira de Mcllo rcassurne as rcs- 
pcctivas funcç0es. 

Ainda em 4 de março de 1852 Fontes Pereira de Mcllo deixa 
de ser ministro da marinha e entra iio cargo Jervis de Athouguia. 

( a )  No seu livro Da F o m  doa governos, cap. 9, escreveu em 
1854 o Sr. conego D. JosO de Lacerda wtas parcialissimas pala- 
vras com respeito :i Regeiieraçáo: 
.Na verdade porliumos deuer tudo a este periodo, maa houve- 

ram-se por modo tu1 os que o leem regido> que 9180 sd nada ilte de- 
venms, pordm acaso não seria temerorio aventurar, qw ee tornai~í 
elle proprio causa de que 7 2 0  venha a conseguir-se o que desde tlio 
longe e tão anciosumente se tem desejado e  pretendido.^ 

Percebe-se desde logo, que 6 um cabralista ferrenho, comquarito 
notavel homem de letras, aquelle que as lança ao papel; com 
sofreguidlo tal, que lhe nzo consenti11 o ariirno esperar que a 
gloriosa tarefa da Regencraç%o tivesse tocado o seu termo! 

(a) Isto escrevemos em 1884. Mas 1888 veio dar-nos razão. 
Fallecido o soldado glorioso da legitima Itegcnerrição, proniovido 

pelo decurso dos aiinos, c favor das circurnstaiici:~s ao pobto de 
general da Begene~ação bastarda, o mais durszio entre os que 
succrssivaineiite erripunharain o rnaiido, comquarito j4 propenso 
aos ocios, exactarnente como os marechaea napoleonicos nos derra- 



Escrevia  h a  pouco, a 20 d e  julho, de Paris  p a r a  
Lisboa (Jornal do Comnvn~ercio, n.O 9:190, d e  26 d e  julho) 
O sr. Arnaldo d e  Oliveira, estas significativas palavras  : 

«No dia  em que se der em Portugal o caso de um go- 
verno ser derrotado nas eleiç0es (entenda-se, se o merecer, 
como nos parece será o intuito d o  esclarecido compatriota#, 
poderemos dizer pzbe libertánzos o pniz da maior das suas 
naaczrlas politicns (a) .  

deiros dias do imperio, o partido, reduzido a facçELo burocraticri e 
pessoal, mórmeiite nos ultimo8 tempos da sua improductiva 
existencia, dispersou-se sem surpreza de ninguem, porque o re- 
banho sem pastor nunca deixou de estramalhar-se. JB o niesrno 
succedeu h grei cabralina em 1851, c todavia não ficou elln serri 
pastor, mas ficou o pastor sem cajado. 

O que tudo prova que para o bom aiidnmento das cousas se 
carece de que não s6rnente haja rebanhos diverttos, a fim de evitar 
que, accommetido algum d'elles pela rorihs, venha a cessar a ro- 
producção dos anhos e a producção do leite, e da lã, mas tambem 
mris do que uui pastor, para que se não sinta a falta dos que se 
vão ausentando d'este para melhor mundo. 

Ora pois, desnorteada a turba dos bastardos, procura cada qual 
as  estrellas, que os guiem na peregrinação, atb A conquista das 
pastas ou postas appetecidas. 

E essas estrellas bão dois tenros mocinhos da nossa mocidade 
taluda, nomeado um por subscripção, e pela sapa preferido o 
outro, que anibos prestam os proprios cognomes aos seus respe- 
ctivos crentes. 

Como vedei estamos em frente dos Barjonaceoa, e dos Serpaceoe, 
de que rezam com loiivores merccidos as chroriicas das cieseGee 
pariameritares de alguns dias do corrente mez de maio (1888). 

Se os governos que se euccedem consentissem um dia que o po- 
bre povo podesse ter consciencia e liberdade 80 lançar na urna o 
euffragio, e como consequencia houvessem esees mesmos goveroos 
de ser constituidos por homens experimentados na vida publica, 
dando quinhlio minimo sómente aos eternos falladores, bachareie 
pelo grau e pela tagarelice, que sem terem lido no Desembargo do 
Paqo, se julgam habilitados para a suprema magistratura nacional, 
apenas os despedem da porta feirea, não teriamos de preaencear 
espectaculos meiios proprios da dignidade dos altos corpos do es- 
tado. 

O que dizemos B com todas as parcialidades politicas, sem in- 
tenção de offender nenhum homem publico, mas com o desejo 
vehemente de que melhoremoe os nossos coatumes politicos. 

(a) E o que 6 no reino, regula, por maioria de razão, no ultramar. 
Em correspondencia de Angola para o mesmo Jornol do Com- 



Infelizmente a situaçgo do paiz continua a ser de uma 
feição tal, que o corpo eleitoral nào pésa na balansa e 
não é O governo, mas a opposição, que p6de ser esmagada 
até ao exterminio. 

A não ser a novissiina lei eleitoral (a), que foi talhada 
de molde para dar de esmola ás opposições um fraco 
quinhão na partilha, nem um s6 deputado opposicionista 
teria logrado deitar a cabecinha fora das urnas e ninguem 
mesmo teria tido appetite de combater juncto d'ellas, se 
além da corrupção infrene, se tivesse egualmente empre- 
gado a violencia, como foi estylo nos bons tempos cabra- 
linoa, infelizmente imitados nos annos ultimos pelos que 
não valem mais do que os cabralistas. 

Desenganemo-nos. Em Portugal nenhum governo per- 
deu, nem perder&, as eleiçi3es emquanto tiver manietado 
o pulso do eleitor. 

Enganaes-vos, nos dirão, perdeu-as j4 em 1847 o mi- 
nisterio Mel10 e Carvalho, vulgarmente chamado Minis- 
terio primavera. 

Ah! Q verdade, j& nos nlo lembrava. 
Ministros de boa fé, cartistas puritanos, como elles se 

diziam. sonharam um dia tornar a Carta Constitucional 
uma realidade, pondo fim ao dominio da facçdo cabra- 
lista (ouvimol-o a um dos cavalheiros d'esse gabinete ha 
j4 bons 24 annos); mas, ou se esqueceram ou lhes ndo 
consentiram nomear pessoal seu ( b ) .  Deixaram, porisso, de 
p6 a machina cabralista e, vai senão quando esta machi- 
na esmaga os ministros, que a não souberam ou não pode- 
ram ageitar a si. 

Ser& este um exemplo de que o povo p6de votar contra 

mercio, n.O 7:815, de 29 de novembro de 1879, diz-se: Angola está 
de ha muito eobre elei~ües enfeudada ás determinaçüea do naanisterio 
da marinha. Desde que aqui vigora o systema constitucional ainda 
esta prot>imaa não foi representada, senão por ilUlividuos indigi- 
todos pelo governo. 

( a )  Lei de 21 de maio de 1884. 

(b) No grifo 6 que esteve effectivameute a verdade. 



a auctoridade? NTio! Mas Q u m  exemplo vivo de q u e  o 
fiinccionalismo administrat i ro faccioso a u m  tempo es- 
m a g a  o s  povos c atraiçoa os seus chefes. 

Se quereis que o povo vote com liberdade, fazei u m a  
lei de recrutainento q u e  dê. soldados a o  ,exercito e de ixe  
de escravisar a fainilia do recru ta  (a). E facil. 

(a) São palavras proferidas em 1884. Em 1888 a couea tem me- 
lhorado um pouco. Mas ainda ultirnamer~te rio proprio districto de 
Coiinbra se viram tellezas pouco edificantes neste ramo de serviço 
publico. Tem-as apregoado o Conimbricense, e nós cremos na ver. 
dade do pregh.  

Casos passados. Funccionava em certo diutricto um dado gover- 
nador civil. O recenseamento e sorteamerzto crani i~i lei do ~ a i z  Dor 

a z 
concelhos e riáo por freguezias; mas d'esses acto;, verificados nos 
coiicellios, náo.havis sil~eriormeritc: a mriior noticia. . 

Disse entlo para os &xis bot0es o sobredicto magistrado admi- 
nistrativo: Vv. m.cea farào toda a casta de moeda falsa em primeira 
iiista:icia, mas hão-de faeel-a por uma sci vez; aub:irn poit:into para 
a capital do districto copias authenticas d'csses dois actos. para que 
depois possa ser tiscalisada a sua extscu@o. 

Subiram com effeito. Dias depois o administrndor do coiicelho 
de.. . remette quatro recrutas, aos quaes dizia caber s sorte. Veri- 
ficando-se que tinham duzias :i direita, foi-lhes dada logo soltura, 
e officioii-se ao referido administrador, declarando-se-lhe que n8o 
se acc~itnvam mancebos sem lhes caber a obrigação do serviço pela 
sua altura no sorteio. 

Acudiu elle logo pressuroso em pessoa, allegaiido, que se se lhe 
exigisse que guardasse a ordem do sorteio, não podia preencher 
o contingente. 

Respondeu-se lhe, que se era impotente para cumprir a lei, pe- 
disse a demissão afim de dar cabimento a quem a soubesse executar. 

Não pediir, e d'ahi por diante remettia os recrutaa segundo a 
ordem referida do sorteio. 

Ainda no mesmo tempo e logar. Vem pessoalmente ao governo 
civil o administrador do concelho de.. . e diz haverem-se extraviado 
da secretaria da carnara e da da administrnçlo do concelho os origi- 
naes e copias do recenseamento e do sorteamento d'esse concelho, 
e porisso pedia lhe emprestassem as copias authenticas, que em 
tempo haviam subido no governo civil, afin de extrahir copias 
d'essas copias para seu uso. Venha logo, e serti satisfeito o seu 
pedido, respondeu se-lhe. 

Calculou-se que havia tranquiberuia no caso, e porieso aprovei- 
t o ~ ~ - s c  a ansenc.ia do hoiiiem para mandar tirar copias authenticae 
d:iu tncs copias, c estas foram entregues ao administrador quando 
voltou 

pcntro de poucoa dias, remettia elle, acompanhados de um re. 



Decretae que os administradores de concelho deixem 
de ser da localidade, e sirvam por ternpo limitado, ao termo 

gedor e cabos de policia para o governo civil, tambem quatro re- 
crutas, a que no officio respectivo punha os numcros correspon- 
dentes do sortearnento, que eram os primeiros d'elle. E por outro 
oficio agradecia o emprestinio das copias que pedira e dizia de- 
volver. 

Os recrutas (?) foram logo despedidos, e o regedor mandado es- 
perar, para ser portador da resposta ao administrador do concelho. 

A este disse-se: que antes de se lhe confiarem as copias tinha 
havido o cuidado de extrahir d'ellae copias authenticas; e que 
cotejadas com estas aquellas que elle rernettia, allegando serem as 
que se lhe confiaram, se achou, que dois dos maucebos enviados 
nem no ~ecenseamento figuraram, e que os outros dois fignravam 
no recenseamento e no posterior sorteamento, mas com um numero 
tão alto que ainda para e l l e ~  n:io chegara a obrigaçio do alista- 
mento; isto além de certas pal:~rrinhas, tendentes a fazer sobresahir 
a improbidade do proccdirnento. k claro, tinha substituido as 
copias confiadas por outras fabricadas ad Iroc. 

9 que se seguiu não vem para o assumpto. 
A vista d'eute e casos semelhantes, digam que o nosso povo tem 

odio ao serviço militar, quando a verdade B que sóinente aborrece 
os mandoes e os comedores. 

O Sr. conselheiro Jacintho Eduardo de Brito Seixaa, dignissimo 
director e secretario geral do ministerio dos negocios ecclesiast,icos 
e de justic;a 6 quem poz o-Kstá conforme nas copias alludidas, 
e talvez ainda hoje possa prestar a sua valiosa fB &s nossas hu- 
mildes palavras. 

Se o conde de Thomar tivesse previsto a grande melgueira que 
jazia occulta sob a tampa da urna do sortearnento dos mance- 
boa, haveria prescindido de reter os seus soldados, 10, 12 e mais 
annos ao seu serviço, apenas reforpdos de tempos a tempos com 
a prisao a cordel de algum vadiote desprotegido, que nem tinha 
meios para saciar a voracidade do maire concelliio e dos setis aco- 
lythos, nem ocioa para se ir entreter nas suas fazendas ou nas dos 
desinteressados influentes locaes. Mas haveria ordenado o recruta- 
mento annual effectivo, como favo de mel eleitoral, que podia cres- 
tar-se e espreriier.se em todos os S. JoGes. 

Teria entâo o conde dc Thomar paseado por um sancto varlo, 
porque, sendo-lhe bastante ser corruptor, ter-se-hia dispensado de 
aer violeiltador da urna, exactamente como os seus imitadores 

arn ao mesmo posteros; o que todavia nâo obsta a que estes s ~ j  
ternpo uma e outra cousa, se a gravidade das circumstxnci~s o exi- 
gir, como o provam os casos eporadicos da sua colera, nos iiltinioe 
tempos, que nem B do typo asiatico, nem europeu, mas do typo 
eingular lusitano, muito bem caracterisado, 



d o  qual  a transferencia s e  to rne  obrigatoria. E nisto 
somos taío accommoclaticios que  nem os exigimos de 
eleição popular. 

Estabelecei a inda  q u e  e m  todos os  cargos electivos, da 
parochia, do concellio e d o  districto os  eleitos n u m  bien- 
nio, por exemplo, sejam inelegiveis nos dois immediatos 
biennios. Se os capitzes-mores, q u e  crani  o flagello d a  
agricul tura,  no dizer  d e  u m  nosso aiitigo chronista, aca-  
baram felizmente ein 1834, deixemos q u e  cont inuem a 
dormir  o somno dos justos  (a). 

Desde  q u e  nossos paes implantaram em Por tuga l  a 
arvore  d a  liberdade, t res  heras pavasitas têem procurado 
enroscar-se n o  seu tronco, para  sugar- lhe a seiva e des- 
truil-a a o  cabo. 

C a d a  u m a  d'essas heras, corno especiee diversas d o  ge- 
nero, podem ser  classiticadas pelos botanicos politicoa 
com o seu nome proprio. 

E a primeira a hera puadrupedaria de Villa F r a n c a  (h) ,  
que se n2o tornou tão  nociva, quan to  e r a  d e  esperar, 

( a )  E de braço dado com a lei de inelegibilidadee deveria saltar 
urna lei de incompatibilidades, que se nrio limitasse aos serviços da 
esphera superior, [nas descesse &s camadas media e inferior. Exi- 
ge-o >t justiça social, e atb por vezes o decoro dos proprios fune- 
cionarios e a decencia publica. 

(b) Corno se vê, allude-se aqui 4 tirada do carro, em que ia 
D. Joao vi, pelos mais conapicuos sectarios do absolutisino, em 
1823, por occasiiio da Villa-Francada. 

Caso auslogo succedeu ultimamente com o principe Alexandre 
da  Bulgaria. Deposto e obrigado a sahir dos seus estados pela re- 
volta militar, que o surprehendeu no proprio palacio a 21 de agosto 
de 1886, ao voltar A patria foi em Sistova recebido com tão frene 
tieo enthusiasmo a 30 de agosto, que o povo desatrelou os cavallom 
da carruagem, e pelos seus braços leva o principe até A porta do 
templo, onde se cantou um solemne Te-Deum. 
E 1180 obetante, graças A pressrio da Russia, j i  no dia 8 de se- 

tembro era o principe obrigado a abdicar, a sahir do Sophia, e a 
dei ar de vez a patxia, que, ao parecer, o idolatrava! 1 psrte o entliusiasrno pahiolim, ou o dclirio do inotnento, iiiioa 
ser4 desculpavel que a raça humana se humilhe desprezivel~rientr 
at8 se equiparar nos prestimos aos quadrupedes irracionaes, er 
gbaequio rr um individuo da sua meama raga. 



porque D. João VI lhe amolleceu os pegamentos, orva- 
lhando-a com o lialito da propria bonhomia. Nasceu em 
1823, murchou em 1026. Viveu tres annos apenas. 

h a segunda a hera miguelina que, regada com. . . . . 
o quer que seja, foi extirpada do solo at8 As ultimas ra- 
diculas pela mao vigorosa e generosa do iuiuiortal duque 
de Bragança. Brotou quasi abruptamente em 1828, e fe- 
necpu em 1834. Durou j l  o dobro. Seis longos annos (a)! 

E a terceira a hera cabralina que, comquanto um 
pouco serodia, teve tal medrança que fez necesaarios 
grandes esforços de espada e de foice, para a deearreigar 
da terra. Germinou em 1839, feneceu em 1851. Persistiu 
j l  o dobro do dobro, doze impacientados annos!! 

Se ha quurta (b) especie de hera, que nome mereça e 
que duraçxo terti, deixaremos que outros o deslindem, 
porque nem temos habilitação, nem obrigação, nem devo- 
c80 Dara fallar de tudo e de todos. . L 

Deveriamos pôr aqui termo á nossa rapida e imper- 
feita escripta; mas assalta-nos o desejo de levantar das 
columnas -da imprensa certas expre&õea, que IA foram 
estampadas e a ousadia de ,lhe8 applicar a nossa alils 
humilde e benevola critica. E o que agora vamos fazer. 

(a) Bem alto bradava ao revolrrcionario marquez de Chaves (e 
por carambola a todos os posteros miguelistas) o honrado conde da 
Ponte, na sessâo da camara dos dignos pares do reino de 17 de 
dezembro de 1826, exprobrando-lhe que elle (e ri. sua fibcçiio) se 
n%o revoltou contra a regeneia outorgada pelo Sr. D. Joáo vr, e 
contra a legitimidade do seu primogenito filho, ate' que soube que 
o sr. D. Pedro rv maadava a este reino uma Carta Cwtitucional. 

Não 0 quizeram attender os miguelistas, fazendo orelhas mouca8 
a palavras sensatas; preferiram, ao contrario, ter 28, e porisso 
apanharam 34. 

(b) Ha aqui ums transparente allusáo ao fontiemo ou 4 dege- 
nerada Regeneraçgo, que em 1884, 1885, e principias de 1886 
continuava a fl:~gellar o pobre paiz com o seu aystema corruptor e 
por vezes violentador. Desappiireceu porém da sceria politica em 
janeiro dessa ultiirio anno, e permitta Deue que mais ntio resurja. 



Conversa com um ex."'" e esclarecido general 

São decorridos 7 ' 1 2  annos j8 completos desde que tive- 
mos o gosto de lei., em o Jorrcc~l do Commercio, n." 6:911, 
de 19 de novembro de 18'76, o artigo de epigraphe 
duplicada - O anno de 1861 - A Re.qenera$o, escripto 
pela habil penna do sr. general Jitsé Paulino de Sá Car- 
neiro, por occasiiio de outro artigo, que, ooni data de 
10 de setembro anterior, piibl.chra o Uiurio de Noticias, 
no qiinl verberava as nossas miserias politicas d'aquella 
epoclia, que cclguns tradtrziram, diz S. ex.", em atnbigüo 
de pustas, outros no si~icero desejo de libertar o paiz do 
dorni~iio dos Cabraeu. 

Absiiii exordia o seu discurso o distincto general, 
Acerca de um acontecimento. alie a historia classificar8 

1 

sempre como uin grande acto de justiça social, com o 
ovidente proposito não diremos, mas com o possivel pe- 
rigo de o amesquinhar! 

E por esta occasião firma S. e ~ . ~  as seguintes asserçzes: 
1." Q.ue o facto da revolta militar em Coinibra. no - 

anno de 185 1, é um ponto negro nos annaes do exercito. 
(Alrelizcncio!) 
' 2.a Que ta 'revolta militar, na mesma cidade, de alguns 
corpos do exercito do coinmando de el-rei o sr. D. Fer- 
nando, estava na mente de muitos chefes e officiaes, quando 
sabirain de Lisboa. 

3 . 9 u e  essa revolta n2o ee teria feito: 1 . O  se a n lo  
.J 

precedesse a revoluy5c~ d9 lJorto ; 2.' e se esses corpos 
nZo houvessem estacionado em Coimbra, onde os estu- 
dantes instigavam os soldados a rebellarern-se. 

4.a Qua a revolta do Porto era desejada por muitos 
officiaes da guarnição, que todavia n5o passavam dos bons 
desqjos pelo medo de se comprometterem. 

5." Q u u  essa revolta foi principalmente preparada 



pelos srs. Joaquim Ribeiro de Faria Quimar3es, dono da 
fabrica de fundiçlo do Bulhão, JosB da Silva Passos e 
Jose Victorino Damazio, e por alguns negociantes, dos 
quaes a6 nomeia o sr. Quilinari. (Bem hajam elles, e bem- 
dictus sejam agora us euus ~r~ernorius !) 

6." Que a niesaia revolta se não teria ainda assim rea- 
lisado: 1 . O  se o governador civil, Lopes de Vasconcellos, 
se não houvera recusado a prender ou principaes conspi- 
radores do estado civil, coirio lhe aconselhavam, porque 
as  medidas violentus repugnuuum ao seu carackr bondoso; 
2.' se o general que alii commandava não ouvisse os con- 
selhos dos individuon,. que o cuganavam o desyrcxasse os 
d'aquellea, que lhe diziam a verdade; 3." se o mesmo 
general tiveuse ido ein a noite d'ella mais cedo, como 
costumava, para o quartel de dancto Ovidio ; 4." se os 
soldados ao toque de recolher n5o tivessem eutrado para 
o quartel geralmente embriagados com as bebidas que, 
nas taberrias viziuhas, ihes forneciam gratuitamente os 
taberueiros, com as suas lamentações sobre a triste sorte 
do seu vell~o, alludiiido ao marechal Saldanha. 

7." Que foi debacerto que tizesse alto, em Coiinbra, a 
divisão do couiiiiando de sua majestade, visto ser mais 
que suficiente, para esmagar os rzvoltosos de caçadores 
n.OS 1 e 5, a divisiio do colide de Sailcta Maria. 

8." Qua se easa divisiio nLo t i v e ~ e  perinanecido em 
Coimbra e houvesse nidrckiado pard o Purto, u5o se haveria 
revoltado ria priiueira das duas cidades. (Zsto é que L muis 
cluro do que a agua maia chvystallinu). 

9." Que se a revolta be tivesse realisado em Coimbra, 
e nào no I'orto, os revoltosos teriam ou de fugir para 
Hespanha ou de ticar colhidos na rede, que se Ihes teria 
armado com taes e taes forças couvergentes, por virtude 
de combinapões que S. es." imagina. 

Conclue depois o sr. general com a resenha das victi- 
mas da Regenerasão, em cujo martyrologio se digna enfi- 
leirar-se, tendo por essa ocçasião a bondade de nos infor- 
mar de que n& pussavu POY C U D ~ U ~ ~ S ~ U .  

siin, senhor, muito bein. Acreditamos na  palavra hon- 
rada de S. ex.*, conquanto o contrario paresa deduzir-se 
doa seus factoti notorios e aocturnos. 

a # 



Urge preetar desde j B  a devida attençtio Bs differentes 
partes do arrasoado do illuetrado general, cumprindo-nos 
declarar que temos por a. ex." a extrema consideração 
que deve prestar-se ao cavalheiro respeitavel e instruido, 
cujas locubrações muitas vezes admirilmos nas columnas 
do Jo.rnal do Coninzercio, apprendendo e deleitando-nos. 

1 . O  Começareriios pelo ponto negro dos annaes do 
exercito! 

Estavamos at6 hoje perausdidoe de que o exercito 
portuguez havia adquirido gloria, quando em 1820 proa- 
trou por terra o despotismo, que avassallava a nação, em 
prol das instituições liberaes, e quando em 1828 tentava 
egual esforço contra a tyrannia nascente, em prol da 
causa da liberdade e da legitimidade portugueza. 

Mas vemos agora que andavamos illudidos, como todo 
o paiz. 

E se assim o não 8, fica a s. e ~ . ~  a obrigaçso de provar 
como foi licito ao exercito derribar o despotisino b m -  
fordino e dos sabujos parvajolas que, com o mandüo, 
quinhoavam mais ou menos o supremo poder, e egual- 
mente lhe foi licito tentar derribar a tyrannia e a usurpa- 
ção miguelinas, mas ao contrario lhe era vedado conepirar 
contra o mandonismo cabraiino? 

Ser& difficil a tarefa, e, porisso, 6 bom concordar em 
que n?io p6de chamar-se ignobil ao procedimento dos offi- 
ciaes e soldados, que se revoltaram em Coimbra e ainda 
f6r9 d'ella, e antes da revolta nella. 

E justo appellar para a disciplina quando o governo 
supremo 8 tambem disciplinado; mas, desde que elle af- 
fronta as leis e a moral, fica sempre aos povos (e os sol- 
dados são no meio d'ellea fracção importante) o direito 
de se subtrahir ao despotismo. 

Se quereis reduzir o exercito a uma cohorte de preto- 
riatws, haveis de conceder-lhe a prerogativa que o ju- 
risconsulto Ulpiano, patricio d'elles, consubstanciava 
nesta regra de direito: Compete deixar de queres á p l b  
que é hubil para prer (a).  

(a)  L. 3.a, Dig. de div. reg. juris (Liv. 50, tit. 17): Ejw eet non 
nolle, qui poteet vclle. 



Pretender que o exercito seja politico e clubieta como a 
tinha feito o conde de Thomar, arremessando para a 3.' 
socçto, de triste e odienta memoria, todos os officiaes que 
ee não prestavam h subserviencia partidaria, e pre- 
tender depois que esse exercito seja disciplinado, para 
que se nlo revolte contra o despotismo, desde que este 
começa a desagradar-lhe, B na verdade grande sem-razão. 

Demais a revolta de Coimbra, como a do Porto, foram 
insurreições de bayonetas, mau grado das espadas (a). O 
proprio sr. general o confessa quando diz, com relapão 
ao pronunciamento do quartel de Sancto Ovidio: Os o&- 
ciaea desappnreceram. 

Se todavia o illustre general se refere com o seu ponto 
negro d ~ituação de confiança de alguns persoiiagens 
juncto de el-rei o Sr. D. Fernaado, não contestamos, mas 
pedimos que res t r i~ ja  a mancha, se de feito a hypothese 
tem logar, e que al6m d'isso se leve em conta a impos- 
sibilidade em que os chefes, a que talvez se dirija, chega- 
ram a estar de se opp6r ao movimento. 

Affirmamos positivamente que na horta de Sancta Cruz 
era impossivel aos officiaes conter os soldados, ainda que 
o tentassem, e para o não tentar devia ser-lhes estimulo 
R triste sorte do malfadado Pinto Cardoso no Porto. 

Se ainda vivesse Pedro Alexandrino poderia contar-nos 
os apertocll em que se viu na mesma horta, e na ponte 
de Sancta Clara, d'onde, mau grado seu, foi obrigado a 
fazer tres direita para a cidade invicta. 

Fique, pois, assentado de vez que o exercito, eublc- 
vando-se em 1851, longe de nenhuns pontos negros, pra- 
cticou um acto patriotico, at8 porque evitou uma futura 
revoluç80 popular infallivel, que de certo não deixaria de 
ter o sequito de muitas calamidades. 

2.O Se a revolta estava ou n3o na mente de muitoe offi- 
ciaes, pertencentes aos corpos do commando de el-rei, 

(a) Toda a gente mabe ahi que uma das molas de rota980 da 
gente cabrrlina foram os clubs. Militar que recusava o jugo era 
arremessado para f6ra do exercito activo. 0 s  facciosos que ficavam 
n h  queriam, salvas excepçGes, in:~is ver eeus irmãos de armas res- 
tituidoe As fileiras, e d'ahi o apoio egoista prestado ru> cabralismo. 



quando sabiram de Lisboa, arreditamos, atb porque somos 
de opinião que alguns d'esses mesmos corpos pertenciam 
ao grupo dos sete que o niarechal contava reunir em 
Santarem, segundo o seu primitivo plano. E da nossa 
opinião era o proprio governo cabralista, como o provou 
com a inconsiderada resoluqHo de collocar o rei Lt frente 
d'elles, sem duvida para os fazer conter pelo respeito a 
sua majestade. 

Mas, se assim 6, nenhuma admiracão deve causar-nos 
aue se revoltassem em Coimbra: ao contrario deve ad- 
1 

mirar-nos, que se não houveseem revoltado, antes de tercrn 
chegado a esta cidade. 

3.' Que a revolta se nBo teria feito em Coimbra, se a 
não precedera a do Porto e se os estudantes nRo houvessem 
instigado os soldadas, temos por certo. 

Digamos a verdade toda. A empreza do duque de Sal- 
danha estava a falhar por momentos, SP a não viera salvar 
o movimento do Porto. 

Mais. Se os dois corpos de caça(i:,res tiveescta capitu- 
lado perante o conde de Sancta Maria e a noticia che- 
gasse ao Porto antes de  l i  se ter levantado o grito da 
sublevação, cremos que ecta se niio effectiiari:r, 

Por6m rima vea ver ihada,  o cabralismo havia de 
baquear infallivelmente, ainda que, no nionicnto, os dois 
corpos de caqadores se tivessem jS subniettido rias faldas 
da Serra da Eetrella. 

Sublevado o Porto, eram consequencias infallivoifi, não 
s6mente que as armas haviam de ser rcstituirla~ R esses 
caçadores, mas tambem que, como assim siicccdeu, todos 
os demais corpos, a começar pelos do norte, haviam de 
i r  adherindo successivamente A causa da cidade invicta. 

Logo a revolta em Coimbra s6mente se fez como uma 
consequencia da revolta do Porto; mas, nem a d'esta 
cidade, é mais que certo que n3o teria tido logar, jd pelo 
desanimo que se ia apoderando de todos e J B  pela ausencin 
de alguns corpos, p?rquanto na manha. de 24 de abril 
haviam sahido de Coimbra para Penacova caçadores n.' 2, 
infanteria n.O 16 e alguma cavallaria. 

Recebida a 25 a noticia da revolta do Porto no quartel- 
general em Coimbra e recolhidos esses corpos a esta 



cidado pela noite d'esse dia, foi entso possivel ser efficaz 
a iristigay20 ncat?emicu sobre OR ~oldadow, e tambem (para 
que occultal-o?) sobre muitos officiaes; e nHo s6 essa, mas 
tambem a popular, e a propria f e l ~ i n i i ;  pois ainda hqje 
se falla, com certa graça, da allicia~20 exercida pelo bello 
sexo, digamos o termo, .pelas proprias criadas de servir, 
pois que traetavam mais opiparaniente os soldados que 
lhes f:illavain ao paladar anti-cabralino, e galanteavam 
mais amavelmente com os srs. sargentinhos, que Ihes fa- 
ziam pe' de alferes, quando elles Re ostentavam tão patu- 
Iêas como ellas. 

Ora o infliixo de todas as pessoas, com quem os soldadoe 
tractavam na cidade, foi grande e tiio grande que, sem elle, 
talvez a defecção dos corpos que abalaram para o Porto 
não tivesse tido logar; nias temos por certo j4 que, sem 
a revolta do Porto, esse influxo continuaria a ser jmpro- 
ticuo, como o tiiiha sido at<! ao momento d'ella, e j8 que, 
coin elle ou sem elle, depoiu da revolta do Porto, a re- 
volta dos corpos em Coimbra seria geral, a não terem 
juncto de si por cominand.~i~tc el-rei I). Fernando. 

Ern logar do contra-marcharem sobre Iisboa, teriam 
avançado para o Porto, ou ao menos aguardado em 
Coirnbrn as ordens de 18 trari~mittidas, como o fizeram 
os corpos da divisa0 do conde de Sancta Maria, que quasi 
logo acclanisrani o duque. 

4 . O  Que a revolta do Porto era desejada por miiitoa 
officiaes, que n b  passavaili alhm dos desejos com medo 
de se compronietterern, accreditamos; mas em nada vem 
ifiso para o caso, exi+epto se o Sr. general quer provar 
que chhua revolta estava no animo, tanto dos populares 
cboriio de muitos militares. a quem o despotismo cabra- 
l i i iu  ji2. ia cheirtiiido a charni~sco. Mas isso não admitte 
duvida, e porisso dispensa discussZo. 

5 . O  Quanto B ssscrçzo sobre ser a revolta do Porto 
preparada pelo5 patrioticos cidad8os que o sr. general 
nienciona, teinol-a por ccrta; e bom foi que O fosse, 
porque, sem o sabor civico, a revc lta nLo toris produzido 
os beneficos fructos que de si deu, iuas não podia dar, se 
fosse até ao cabo coiii o caracter militar exclusivo. Por 
semelhante motivo tomamos a liberdade de pedir ao er. 



general, que juncte as suas i a  nossas bençãos para com 
a memoria dos homens benemeritos, que se arriscaram 
pela salvação do paiz; e o nosso pedido continua, ainda 
que 8. e ~ . ~  nos replique e n6s creiamos, que tal nâo era 
a sua intenção ao registar-lhes os nomes. 

6.' As muitas causas, a que o ar. general attribue o 
ter ido por diante a revolta do Porto, vamos agora pon- 
derar por partes, e primeiramente entrari em scena a 
bonhomia Lopesia. 

A não ser que o Sr. general nos queira vender gato 
por lebre, hypothese que pomos f6ra de combate, attento 
o caracter serio do nosso respeitavel interlwutor, temos 
no caso ou o milagre de Madanella arrependida, ou a sin- 
gulavidade da dualidade dos Lopes de Vasconcellos. Mas 
não crendo, por agora, em milagres, fica-nos sómente o 
segundo termo do dilemma. 

Neste presupposto temos a consignar aqui, que, se os 
portuenses tiveram a dita de possuir 14 um columbino 
Lope~,  em Coimbrn soffremos a dura sorte de ter 4 testa 
do districto um Lopcs corvelino, conhecido viilgarmente 
pela antonomasia de Lopes 3.", porquanto veio quasi em 
seguida ao Sr. Lopes Branco, actual conselheiro do supre- 
mo tribunal de justiça, e ao famoso Lopes de Liina, conhe- 
cido tambem cb p ~ l o  epitheto de fiisibndo~ (a), o qual, 
mandado prender lil fúra pelo ministro da marinha em 
1851 ou 1852 por motivo dae suas muitas proezaa, veio 
a fallecer a bordo quando recolhia manietado, em viagem, 
6 mãe patria. 

Ora este sr. Lopes 3 . O  dirigiu as violentissimas eleiçaes 
de 3 de agosto de 18115, o que 6 dizer tudo num 86 
conceito sobre o seu caracter brando, bonhomico, bon- 
doso e benevolo. 

Encheu as assembleias de soldados, que 18 iam fazer a 
desordem, a amenp e a violencia para afugentar os eleito- 
res inclependentes, e fazer triumphar, na ausenoia d'cutes, 
a imposição cabralina, como succedeu em Verride, onde 

(a) Ainda ha em Coimbra muitas pessoas, que podem dar teste- 
munho das proezas que legitimam o epitheto. 



Gonçalo Tello de Magalhães Collaço, antigo juiz de di- 
reito, teria sido atrevessado pelas bayonetas dentro do 
proprio templo, se lhe nao valera a intercessão do probo 
visconde da Ponte da Barca, alitis semi-cabralista, e 
egualmente do honrado cavalheiro José Jacintho Cardoso 
da Silva Pinto, que arriscou a propria vida para salvar 
a alheia; como succedeu nas Alhadas, onde o povo (alguns 
centos de eleitores), afinal, reagiu contra os dez soldados 
que lhe vedavam o accesso A urna, desarmando-os, en- 
trando na egreja e votando; como succedeii na Assafarja, 
onde a milicia e os setis couductores afugentaram os pa- 
triotas eleitores, por signal que atd concluiram por comer 
as iguarias, que os mesmoa patriotas tiuhain preparado 
para si e para os seus amigos. Roupa de francezes! 

Na villa de Pereira foi o sr. Lopes 3 . O  mais cauto, mas 
nto mais feliz. 

No dia 1 de agosto mandou IA uma escolta de caval- 
laria, commandada por rim alferes ou tenente, de appel- 
lido Portella (por signal que se desempenhou da sua 
miss2o desaforada com muita moderayão e urbanidade), 
para prender os dois cliefes da opposição, o bondoso 
Ruben Pereira de Carvalho, de que jA fallámos nesta 
nossa arenga, e Bernardo Hangel da Silva Mattoso, ha 
muitos annos guarda-múr dos geraes da Universidade, 
cavalheiro bem conhecido por toda a mocidade academics 
como funccionario probo, que sabe cumprir as obrigaçzes 
do seu melindroso cargo com rectidão, civilidade e mo- 
deracão. 

~ó rmindo ,  jti presos, na casa da administraçko em Pe- 
reira, vieram escoltados para Coimbra no dia 2, e le- 
vados B presença do preboste no edificio dos Loyos, OU- 

viram d'este, que muito sentia conhecel-os pela primeira 
vez, quando se achavam na situação de presos (grande 
hypocrisia!), mas se vira obrigado a mandal-os capturar, 
porque tinham o atrevimento de andar a trabalhar nas 
eleições contra o governo (valente pontapé n,o codigo fun- 
damental). 

As eleições foram no dia 3. O despota levou (excepcio- 
nalmente na villa de Pereira e em poucas mais assem- 
bleias) para seu tabaco ainda assim, e vingou-se dos 



eleitores ua pessoa dos dois honestos cidadtos, canser- 
vando-os presos, por luso de despotismo, at6 ao.dia 7 ; e 
mais adiante fOra no criminoso excesso, se n3o tivera so- 
brevindo a intercess80 do dr. Joaquim Duarte da Cunha, 
da  Ereira, e do digno par do reino Antonio de Macedo 
Pereira Coutinho, que passando, por acaso, defronte da  
cadeia do Aljube e admirando-se de lá verem os dois 
ainda em ferros, forarn ao governo civil pedir a soltura. 

Então o tpanne te  mandou-os buscar a6 carcere, disse- 
Ihes cousaa n%o muito agradaveis e despediu-os com carta 
de guia, queremos dizer officio para o juiz ordinario do 
julgado, o qual lá Ihes deu logo inteira liberdade (a). 

Mais: De  mZos dadas com a auctoridade judicial fez 
 toda^ as possiveis jridiarias para obstar 4 publicação em 
Coirubra de uin jornal, que deveria ter o titulo de Conim- 
Bricense. em cuia meinoria se dcu ein 1554 este mesmo 

d 

titulo ao j o r ~ a l  em que estamos escrevendo, que viera A 
luz publica pela primeira vez em 16 de novembro de 
1847, com o titulo de- O Obaervador. E effectivamente 
ganharam a causa. porque o jornal não chegou a sahir, 
graças aos estorvos que lhe oppozeram. 

Ainda mais. Em complicidade.com essa mesma aucto- 
ridade f'tbricou os elernentoq para o processo da proniin- 
cia de 7 honrados cidadAo:, (6, pois que não curiipre ao 
comniemorador tecer a propria gabaçlo), ~ o b  o futil pre- 
texto de Ziòello famoso ( h ) !  

(a) Bernardo Range1 ainda pôde ler a s  palavras do nosso texto, 
que teve a boudade do agradecer-nos ern casual eiicontro na Fi- 
gueira da Foz, correndo o mez de setembro; inas falleceu pouco 
depois, pelas 10 horas da noite do dia 7 de dezembro de 1884, 
conforme nos informa o Sr. Luiz dlAlmeida, hoje bedcl da frtculdade 
de direito, que lhe assistiu nos ultimos momeritos, rectificando 
assim o documento official da nota do ceiniterio, a qual, segundo 
se lê no C'onlmhricense, n." 3:894, diz ter faii~cido no dia se- 
guinte, 8 de dezembro. 

Os documentos adtiiieutes na sccretnritt da  Univcisidadc, pile 
depois fez favor de nos franquear o ar. JosB Albino da Conceiçtio 
Alves, confirmam a verdade da asserçto do sr. Almeida. 

(b) Esses 7 cidadãos eram: Antonio (padre) de Jesus Maria da 
Costa-Antonio Luiz de Soiisa II(.nriquea Secco-Augusto Fer- 



Basta sobre o Lopes 3 . O  de Coinibra, yorqiic do bnndo- 
sissiino sr. Lopes, do Porto, niio ha para que nos ovcu- 
pemos. AtB por gratidão ao serviço que prestou ao paiz, 
deixando manobrar á vontade os conhecidos padres-rnes- 
tres da revoluçgo d'esta cidade, lhe deveinos tributar 
muitos louvores. 

Se o general, que commandava no Porto a 3.a divisão 
militar, ouvia os conselhos d'aquelles que o enganavam, e 
desprezava, ao contrario, os d'aquelles que lhe fallav:im a 
verda.de, C: unia asseryão vaga, cuja applicaçao na hypo- 
tbese de todo ignoramos, e nem temos grandes desejos 
de dcscortinar. 

Esse caso é totalmente com o mesmo general, o conde 
de Casal, que tendo-se opposto, por todos os modos pos- 
siveis, at8 á ultima hora, ao oxito feliz da causa do du- 
que de Saldariha, decorridos apenas poucos dias, a 11 
de inaio, escrevia ao marechal, desculpando-se com a obe- 
diencin militar de ter-lhe voltado as costas e havel-o lios- 
tilisado, e fazendo-lhe acto de submissão, em verdade 
muito tenlporz, pois nos parece que lhe cumpria não se 
apressar tanto. 

E o corid,'io dos mand0es todos. serem semi~re vistos e 
dar RB cartas, ainda quando vigorairi principio8 oppostos 
aos scus, se é que conriiqiies elles técrn. 

Que a revolta se teria gorado se o general tivesse re- 
colhido ao quartel de Sancto Ovidio, como costumava, 
mais cedo. mas o n%o fez ern a noite de 24 de abril, por , . 
se haver demorado a conferir com um einissario chegado 
de Lisboa, portador de officios, Q ponto que hoje nzo pbde 
facilmente decidir-se. 

Permitta todavia a bencvolencia do sr. general estes 
nossos reparos: Pois o que não conseguiram os officiaes 

reira Pirito Bastos -Fraiiciaco I-Ienriqiies de Sousa Secco - JoBo 
Lopcs de Morxes-JosB Alaria Dias Vieirn-e Jose da Parada 
da Silva Leitzo. 

Mali, pois que contamos dar de futuro noticia d'estn grande pa- 
tifaria, sobre a qual o tritiuili~l sirpcrior se proniineioo, castigarido 
a trapaça politicit, ctn parte urdida com testerniiiiliae falsas, nride 
maie ediantareriios por agora. 



dos corpos em contacto directo e intimo com os seus sol- 
dados, poderia acaso obtel-o o general em menos propicias 
condipões? E quem púde afirmar agora que o conde de 
Casal n2o teria sido uma victima a mais, se estivera pre- 
sente no quartel e tentasse resistir? Bcm o diz S. e ~ . ~ .  . . 
e naquella occnsiüo teriam sido victimas quanto8 quizessem 
conter aouelles ebrios iusd~ordinndos. 

Venha já por sua ordem, e porque estamos com as 
mãos na massa, a embriaguez dos soldados, como outra 
das causas que deram o triumpho h revolta, segundo a 
allegaçxo do @r. general José Paulino. 

Primeiro aue tudo ~edimos ao nosso nobre interlocutor 
a bondade de nzo sentir nem surpreza nem admiraçgo, 
se o que S. e ~ . ~  diz ti verdade; porquanto, na these, 
uma boa pinga quadra grandemente ao nosso paladar, 
e se é ministrada de borla (gratis) e aldm d'isso para libar 
á aaude de um amigo velho, ou mesmo novo que seja, 
com tanto que o tenhamos por leal, 6 entgo cousa a que 
se não pdde resistir, por muito sobrios que sejamos ou 
nos queiramos fingir (Vi~ncm vis vifm, ~ X . ~ O  Sr.!). E 
na hypothese bem vê o ar. general que havia necessidade 
de electrisar o soldado, como já reconheceu com respeito 
ao segundo grau da ebriednde (periodo da ezabtoção) O 

criminalista Nicolás Nicolini. aermando aue elle era 
aproveitado, tanto pelos scelerados para o crime, como 
pelos grandes capitães para as façanhas; e nada se per- 
deu, mas muito se ganhou em que agora fizesse de 
grande capitão, como S. ex." diz, um cabo da 4.a compai- 
nhia de caçadores n.O 9, que assim veio a substituir as 
patentes superiores, que brilharam pelo desapparecimento, 
emqrianto, entenda-se, a cousa não pegava dev6ras. 

Depois reflectiremos, que nos não parece que a em- 
briaguez fosse tão profunda e tão geral, como quer insi- 
nuar-se, pois que, se houvera sido uma e outra cousa, ti 
probavel, ou melhor mais que certo, que os soldados 
prefeririam pela gravidade das circumstancias o esten- 
der-se nas tarimbas, antes do que correr A parada. 

Accresce, que parece pouco provavel que sdmente se 
embriagassem os soldados do quartel de Sancto O,vidio, 
mas nAo os da Torre da Marca e os do quartel do Carmo. 



Ser i  crive1 que juncto d'estee dois ultimos quarteis, nem 
houvesse tabernas fornecidas do liquido confortante, nem 
taberneiros generosos que chorassem tristemente a sorte 
negra do bom velho? 

Emfim, seja como for, a cousa correu bem, mau grado 
dos cabralisitas confessas e dos simulados e negativos, e tão 
bem, que por effeito de milagre os eoldados ebrios sahiam 
das casernas velozes como passaros, no dizer de S. e ~ . ~ ,  
afim de acclamarem o seu estremecido marechal. 

Feliz e excepcional embriaguez, pois, foi essa, e bem- 
digamol-a ainda agora pelos beneficio8 que trouxe ao paia! 

7 . O  Foi desacerto que fizesse alto ein Coimbra a divisão 
do commando de el-rei! 

Seria. Mas tomamos a liberdade de perguntar: Que fazer 
então? Retrogradar para Lisboa? Fôra insania, emquanto 
os dois batalhões insurgido8 passeavam pela Beira in- 
columes. Avanpar para o Porto, como pretende o Sr. ge- 
neral? Tambem não; porque, se na Beira era desnecessaria 
essa divisão, por ser mais que sufficiente para acabrunhar 
os revoltosos a tropa do conde da Sancta Maria, mais dis- 
pensavel era ella ainda ao norte, visto que nem sombra 
de rebeldes lá se enxergava. 

E depoia que demora houve  obre o Mondego? Apenas 
a de quatro dias incompletos, que tantos bastaram ao 
quartel-general para se orientar Acerca do paradeiro dos 
caçadores e fazer marchar sobre elles a brigada Marcelly, 
como atrhs fica dicto. 

Diga-se a verdade toda. O nosso general critica a de- 
mora das tropas em Coimbra, sempre sob a impressão da 
sombra negra da alliciação academica. 

Mas n6s j i  reduzimos essa alliciação e a propria popular 
aos seus verdadeiros termos, que são muito mais modes- 
tos, do que aquelles que parece attribuirem-se-lhe. 

8 . O  JS referimos que era mais claro do que a agua 
chryatallina, que, se a divisão do commando de el-rei hou- 
vesse marchado para o Porto, não podia ter-ae revoltado 
em Coimbra. 

Cremos todavia que, ao assentar semelhante proposição, 
o intento do sr. general foi talvez affirmar que,nessa ci- 
dsde se n%o haveria tambem feito a revolução. E este um 



asaerto sobre que nada p6de hoje dizer-se, visto que 
n&o paseon 4 realidade. Sóruente podemos ajuizar agora 
que, se esaa tropa, contra todas as indicações, houvesse 
marchado sobre o Porto, ainda na quinta feira 4 noite, 
24 de abril, lá não teria chegado, mesmo quando s6 tivesse 
um dia de descanço em Coirnbra, e assim encontraria lá 
a revolta já feita. 

E quem sabe? Talvez a noticia da sua approximaçb 
tivesse activado mais o trabalho dos revoltosos e estes 
Iiotivessem antecipado, como assim se fez em 1820, o 
momento do grito! Tudo coniecturas! 

V iI 

9 . O  A ultima hypothese do sr. general, de que, se a re- 
volrição se tivesse feito em Coimbra, por uma parte das 
forças da divis(io, mas nxo no Porto, teriam os revoltosos 
ou de refugiar-se em Hespanha ou de ir capitular em Kio- 
Maior, por effeito das manobras que lembra, não a arialy- 
samos, porquanto temos por certo que a revolta parcial 
nunca se haveria realisado na mesma cidade, a não ser, 
conio foi, como consequencia da do Porto; e quando se 
realisasse, ou havia de extender-se a todas as forpas da 
divisão de el-rei, ou seria esrnagada B uascenpa pelas que 
não adherissem, se fossem maioria. 

E B agora occaeiilo de consignar aqui quanta admi- 
raylo sentimos, mas n2o girbaçiio, pela afadigosa tarefa 
a que o sr. general se dedica para explicar a veriturosa, 
util e neceesaria revolução de 1851, quando uma s6 causa 
lhe dava a razã,o de tudo, e essa causa conhece-a S. e ~ . ~  
optimamente. E sufficiente sublinhar neste ponto estas 
expreesões todas suas: odio aos cabraes; depois : teima de 
eustentar um ministe~io 4ue era a~~thipathico ao povo; de- 
pois ainda: o odio do povo aos cabraee era mais forte que - 
o odio ús revoluçZes. 

Ora, pois, vá S. e ~ . ~  por aqui, que vai bem (terB oa 
nossos gabos, coniquanto de nada lhe valham, e colhera 
o applauuo publico, que sempre estima um cavalheiro da 
sua poaipZo,, e deixe de torturar a sua grande intelligencia 
em imaginar Iiypotheses, que dariam o mallogro da revo- 
1uc;ão de 1851, mas a não teriam evitado em 1852. 



XVI 

As vielimas (!?) da Regeneragãa 

Passemos agora ao martyrologio ou resenha das victi- 
mas da Regeneraçáo, que nos apresenta o nosso digno 
interlocutor. A isto se reduz : 

O coronel Taborda de infariteria n.O 16 e os officiaee 
Cunha Vianna, Justini:rrio Cesar Bastos e José Maria de 
Sousa Pimentel, foram transferidos dos Reus para outros 
corpos. (Total, só 41) 

O capitzo Jeronymo Alves Guedes e o actual Sr. 
general JosB Paulino de Sá Carneiro foraru passados á 
3.a secçiio. (Bom. Contpleta-se a meia dztziu.) 

O major Meyrellcs é tambein apontado como victima, 
não sabemos se por ter tido alguma d'essas novas si- 
tuaçiies, ou se por haver sido ferido no momento da re- 
volta em Sancto Ovidio. (Conte-se sempre, para que a Re- 
generqão tenha os seus sete peccudos n~ortaes.) 

pouco, ainda com os additamentos que havemos de 
faz~r-lhe. 

Acerca dos officiaes transferidos nada diremos, mas 
sobre a trunsferencia aproveitamos a occasião para de- 
clarar que o que ahi se tem como pena, devia ser norma 
constante de boa e ordinaria admiriistração. Que justiça 
e que disciplina B essa que estabelece quarteis perma- 
nentes nas terras de folgança aos afilha&s, e deporta 
para os sert8es os engeitados? 

E o peior 8 que a lepra contagiosa já penetrou tambem 
nas fileiras judiciaes. Juiz e delegado que uma vez se em- 
poleirou em Lisboa e no Porto, começa a saltar de ra- 
minho em raminho, ou, o que o mesmo vale, de vara a 
vara, e nunca mais de 14 sahe, excepto se o deseja, ou 
melhora pela promoçZo na escala! 



Mas fallaremos dos dois officiaes passados ti 3.a secção. 
Jeronymo Alves Guedes n2o sabemos o que fez e m  

1851 para merecer essa especie de exilio, a que tantos 
coliegas seus, honrados e valentes, foram condemnados pelo 
cabraliamo; mas lembramo1-nos muito bem de que em 
1846 foi cognominado o capitZo das buxas. Quem tiver 
devoç3o de ser chronista seu dirá se mereceu o titulo, e por 
quaes e quantas façanhas.. . minhotas (a). 

Do sr. general Jose Paulino de Sá Carneiro, que se 
queixa da sua grande desgraça de ser passado á mesma 
3.' secçlo, diremos dmente que foi bem feito e foi pouco. 
E falla-nos e. e ~ . ~  nos porqds, que diz emphaticamente, 
os sabe o marechal? 

Tambem 116s os sabemos, c melhor do que n6s S. ex." 
mesmo. 

Pois j4 o brioso general se esqueceu cio seu enormi.9- 
simo.. . pe.. . pe.. . peccdilho-de ir nocturnamente cha- 
mar 4 Torre da Marca os soldados de infanteria n." 6 (6) 

(a) K b  emmudeçamos, mas digamos a verdade toda, visto que 
o latego da historia póde muitas vezes obviar B re etigilo de ex- & cessas, aemelhantes aos que se perpetraram. Este o cial comman- 
dou em 1846 uma columna de operaç0es na provincia do Minho. 
Na sua passagem ardiam as cabanas dos pobres aldeões. Accu- 
eado publicamente de incendiario, defendeu.80 allegando que as 
chammas eram casualmente ateadas pelas buchae, que as  espin- 
gardas despediam ao desfecharem-se (1888) ! 

(b) O sr. general José Paulino supp0e connivente com os revol- 
tosos o coronel d'eete regimento, Foneeca hloniz. O modo como as 
cousas se passaram prova, a nosso ver, o contrario. Se o estivesse, 
teria adherido Ei revoluçiio no campo de Sancto Ovidio e não hou- 
vera recolhido 4 Torre da Marca; e se d'esta tornou a sahir j R  rt:- 
voltado, foram os soldados, e não elle, que fizeram a revoluçào 
e o impelliram. I? quasi a repeti$o do que se deu em 1828, com 
Henrique da Silva, coronel do regimento de infanteria n.O 18, e Fer- 
reri, coronel de artilheria n.O 4. 

Parece-nos pois que 8 essa uma asaerção tão destituida de fun- 
damento como a que suppõe feito com os revolucionarios em 
Coimbra o bar,?o de Mesquita. Que podia o pobre homem fazer 
na horta de Sancta Cruz, no meio de soldados, academicos e popii- 
lares, todos acclamando o duque em vozes uniaonas? 
E agora referiremos um facto, que com elle se deu ao caminhar 



para virem fuzilar, a 20 metros de distancia, em Sancto 
Ovidio, os seus irniãos de nrinas, de infaiiteria n.O 2 e de 
caçadores n.O 91 

Corn a circumstancia aggravante de os conduzir pelo 

para a forrn:itura da brigada. E1tr:iva em uma loja no largo de 
Samsiio. José de Moraes qiie o v?, corre a rlle erim o ilácional, do 
Peito, ern rriRo, qiie niirrsva os ac i~i i tec i~r~~i i tos  d'css:~ cidade. 1% 
I!i'u a ler; li.-o O barâo, restitue-o a José de Iloiaes, scm proferir 
urna unica palavra, o coiitinua seli cnmiiilio para $c ir c~)llocar ti 
frente da  tropa. E: crivcbl que, se tivesse iia iiitmçgo o prouuncia- 
mento, iião dissesse algunia cousa agrndaiel :io r:~vxllieiro pacrio- 
ta, que, offer1:indo-lhe o jornal, procuiara iiidiizil-o, ou ao uienoa 
sondal-o? 

Para  fazer sobres:itiir a supposta irifideliclade dou cliefes, couta- 
nos o Sr. general José Paulino certa hiatoriela (eorii a devida venia 
pelo termo e pelo grifo), que diz ser urna das peripecius serias e 
honrosao que entxo tiverarn logar dc baralha rorn outras comicas 
e igiiobeie; n s:i ber : que os soliiados da compariliia de at,iradores 
do repirrirnto n.O 2 de  iiifariteris n2o quizer;iui no meio dti orgia 
de  criminosas proporçcea c!) no qiisrtel de Sarieto Ovidio adlierir 
d revolta dos seiis camaradas, sem coiisiiltar a roiitsde do seu ca- 
pitào o ar. C:iinlin Viauna, yue se acliavtt rio serviço do reforço 
nocturrio 11% Chsa Pia, e porisso fora111 ter com o seu alferes o 
ar. Severo, sf r11 de que os acoinpanliasse h. dieta Casa e presença 
do dieto sr., ti fim de  receberem d'este a s  ordem; e qiie o ar. capi- 
tâo ao amanhecer, agradecendo-li~es e louva~ulo~os pela sua fideli- 
dade e excellente disciplina, oa ;icori~elh:ira a que recolhessem ao 
quartel, e obedecessem ao seu novo commaudsntr, jôsse elle quem 
foese, visto que a reuoluçiio triuanphaaa. (Erx dos do nosso rol. . . 
o predicto Sr. capitjo! J u s t i p  e factos consummudos tirdo C um! Va- 
lha-nos Deus com semelliarites theorias!) 

Para  que R pillula ~cgn dcgl~itivel 6 necessario adnrittir m u i t ~ s  
cousas juiictss, AiAs inverosimeis: que os fieis at,irndorea tivessem 
feito na t:~rde' anterior um passe de largo B, porta doe tabei neiros 
gelierosos, que s ex."iz frtziani gratis distribiiição do fino brio1 a 
tocloa os soldadoa, ndu1)tido com lngrirnas iiiterriecedor~s pelo bom 
~ e l h o ;  que depois tlo convite ao amavel ar. Severo, se  fosscm deitar 
nas casernas ou p:isscar a té  A Foz, em quanto uso ~rnanliceia, ou 
diversamerite, qiie, iiido logo direitinhos 4 Casa pia, encoiitraseem 
o Sr. ciipitão dorniiiido profiiiidarnentc na  tal iniba, accordando 
feliziiieiite quaudo a maiilrà roinpia; ou rmfim qiie ebte uiesmo sr. 
e0meiit,e julgaeae acertado reenviar para Snncto Ovidio corn os 
seus louvores oe seus fieis soldados, quando a grimpa lhe iudicou 
o curso dor veutoa uocturnc.8 e rnatutiuos. 

Conio (i boa f& e intelligeiicia de iim horiracio cavalheiro podem 
ser faciluieute surprehendidas ! 

rox. IV 27 



caminho mais longo, ruas do Rosario, da Torrinha e da 
Boa-Vista, e não pelo caminho mais curto, que era pelo 
Carmo e pela rua 29 de Setembro, receiando de se en- 
contrar com a guarda municipal, que já no quartel tinha 
dado alguns vivas ao duque? 

Com a outra circumstancia mais aggravante de pre- 
textar a discipliria militar, esquecendo extranhamente que 
a convertia em pedestal do cabralismo e instrumento da 
ruina do paizY 

Com a outra circumstancia aggravantissima de vir 
ainda em cima fazer gala do sambenito na imprensa pe- 
riodica, ao cabo de taritos annos? 

Repetimos pois: logo foi pouco e foi bem feito.. . 
NBo, nBo nutriremos maus pensamentos. O dicto, como 

qualquer escrivZio forense, damos por não dicto, que 6 
sdmente gracejo, de que a S. e ~ . ~  pedimos desculpa, com 
si qual já  antecipadamente contamos, fiados na sua gene- 
rosidade de nobre soldado. 

Sentimos, em verdade, que S. e ~ . ~  soffresse O minimo 
dissabor, quando todo o paiz folgava. 

E juramos lhe, pela nossa palavra, que, o que dizemos, 
sentimos. 

A lista elaborada pelo sr. general tomatuos a liberdade 
de accrescentar mais 5 martyres (?), 4 militares e I pai- 
sano. 

S5o os primeiros, tres capitães e um alferes de caça- 
dores n.O 1, que foram apresentar-se ás auctoridades ca- 
bralistae em Abrantee, deeertorea do referido bstalhao, 
os quaes, se nos nlo enganamos, nunca lograram ser 
collocados no serviço durante os 5 annos da Regeneraçlo, 
verdadeira e não degenerada. 

Segundo ouvimos da propria bocca, contava Joaquim 
Bento a occorrencia pelo modo seguinte: 

#Eu  mandei marchar o meu batalhão sem dar satisfaçto 
aos meus officiaes,. por forma que elles ignoravam total- 
mente as minhas intenções, ainda que as podessem sue 
peitar. r 



aMas chegou o momento, em que a reaerva tinha d e  
quebrar-se (Cremos puz foina occasião da crise de Fe~reira 
do Zezere.). Então convoquei-os a todos e declarei -lhe8 
que ia revoltado; pelo q ~ ? ,  aquelles, que qiiizessein compar- 
tilhar da  niinha sorte, tinliarri a seguir-me; rnas podiam 
separar-se todos os demais que, irresponsaveis at6 esse 
momento, nào desejassem comprometter-se de futuro, poia 
lhes passaria guia de marcha. Todoe, sem excepção, riie 
deram a sua palavra de que se n2o retiravam, mas queriam 
s,,guir-me. Depois desampararam-me qiiat1.o) e eu nunca 
mais os quiz restituidos ao meu bata1hao.u 

Naturalmente o marechal despcisou a indisposição de  
Joaquim Bento, e pela siia parte n2o os restituiu ao 
exercito activo por todo o teinpo que polide. 

Que diremos hoje? Nada! Para  julgar fôra mister ouvir 
as partes adversas, e isso B já agora irnpossivel, se n l o  
com respeito a todos, ao menos com rcspcito aos que j h  
hajam fallecido (a). 

Coroa a lista a victima paisana. 
Referimo'-nos ao sr. dr. Josk Machado d e  Abreu (de- 

pois barão de  S. Ttiiago de  Lordello), reitor da  Utiiver- 
sidade, provido por decreto de  1 de janeiro de  1839. 

Este lunccionario publico, de  elevada categoria e d a  
confianga do governo, quando o duque entrou em Coim- 
bra, no dia 12 de  abril, deixou de  i r  visital-o. NBo o in- 
crepsmos por isso. Mas na tarde de  domingo, 13, mandou 
comprimentar o duque e o coronel Cabreira, pelo inter- 
modio d e  um archeiro. Cremos que seria preferivel não 
o haver feito por este inodo. 

E de crer que o marechal respondesse ou mandasse 
responder ao portador do recado com frieza, ruas rnode- 
rapão; todavia Grini Cabreira niio se conteve nesses li- 
mites e respondeu ao archeiro, que dis~eêse a s. ex.' 
lhe agradecia os seus corriprimentos e Ih'os mandaria re- 
tribuir por um corneta do seu batalbiio, logo que o tivesse 
disponivel. Riram-se os presentes e gostaram, como 6 

(a) E talvez o sejam todos, hoje que sào decorridos 3; auuoa 
atB o actual de l888! 



d e  crer,  e n o  meemo torn e r a  depois divulgado o epi- 
sodio. 
Na ro l ta  d o  marechal em iuaio, já, victorioso, foi e n t f o  

conil~rirnental-o o reitor em pessoa. Informa-nos o enca- 
necido e respeitavel einprcgado d a  Universidade (a), q u e  o 
acornpaiihou e ebperoci A port,r d a  Iiospedaria, q u e  ignora 
s e  elle foi adiriittido á yreseiisa d o  diique, m a s  que, se  O 

foi, u50 hoiive terripo para sentar-se, poisque apenas  subiu,  
desceu logo e vinha coni o sernbiarite tristonho. 

Aacresccu, para o scu dcsgraciam< rito, q u e  os  homens 
politicos riiaiu considerados ern Coiinbra llie não  e ram 
atFeiçoados. 

Assiin passado algtini teiitpo o d r .  Jos6  Machado de 
Abreu  e r a  licenciudo (scrn te r  pedido Iicenqa!) (6) e dois 
anrios mais t a r d e  foi deiriittido do cargo d e  reitor. &Ias 
o mais  6 ,  q u e  apresentando s e  para  o serviço publico, 
algiim tcmp ) depois d e  licaenciado, tanto e m  Coimbra como 
ein Libboa, neto a cartds, nciu a oficias, nem a requeri- 
mentos obt inha respoat,~ ! 

Afflicto, porque conicc;ava a recear q u e  houvesse a h i  
u m a  ci lada (o que  estamos longe d e  acreditar,  a t e  porque 

(a) Estamos auctorisridos parn Ilie clcclarnr o noine; E o sr. José 
Alves de Carvalho, actutil iiruito digiio bedel da faculdade de phi- 
losophia (lh88). 

(b) Sua majestade a rairitin, att,endendo ao que Ihc reprrscntou 
o conselheiro reitor dii Uiiiversidade de Coimbra José &Iachado 
d'Abreu, ha por bem couceder-llie licença para est:~r ausente do 
exercicio d'aqiielle emprego, pelo teriipo riecesssrio para tr:ictar da 
sua aiiude; e assim lh'o manda particip:ir pela secretario d'estxdo 
dos negocios do reino para eu11 iiitelligeiicia e effeitos devidos. 
Pnço das Necessidades. erri 30 de setembro de 1851.-Rod,rigo drc 
Fonseca MagalhÜr8.-Registe-se -Paço das Escliolas, 6 de outu- 
bro de 1851.-Dr. Machudo d'dbreu. 

(Livro da cowtabilidaie, n . O  1, fol. 144 v.) .  
Segundo coiistou nn occasiào, o governo drsejava deinittir desde 

logo o reitor, mas o director gc~ral d:t secretaria, Ponseex Telles, 
iiitervziu para qiic a deinissiio se deiiiorasse, talvez x fim de gxr~har 
tempo; e pelas iinuitas relaçGes que tiuha com o seu protegido, 
toulou sobre si H respo~~sabilidade de fazer o reluerimeiito, pedindo 
licença a pretexto de falta de saude. Sobre elle assentou depois a 
portaria que acaba de ler-se. 



a licença lhe nbo limitava o tempo) paiaa se  lhe fazer o 
processo, por motivo de ausenria  e abandono d o  serviço 
publico, tomou o expediente d e  se  dir igir  ao erit3o secre- 
tar io  gera l ,  servindo d e  governador civil ern Coiinbra, 
pedindo-1110 lhe recebesse o reqiierimeiito d e  a p r e s e n t ~ ç ã o  
a o  serviço e lhe passasse r e c i h ~  d a  recep~?,  q u e  e r a  o 
CASO todo, poisque, ailegava, d a s  mais diligencias qiie 
t inha e i n p r e ~ a d o ,  a inda  qiie qriizes.re d:ir prova,  rictilium 
dociiriiento llie li iviam forneciclo. 

O secretario geral  pondcroii-lhe, q u e  ta lvez o julgassem 
incompetente para  acceitar o rcq~iciiiiierito e tiveesern 
como cousa ex t ranha  qiie a apre.ent;iq% para o serviyo 
academico sc  fizesse na aecretari:i d o  govtbrrio ceivil qiie 
dir igia;  nbo obstarite concluiu por oLtoiul~í*rar gostosa- 
mente  a o  respeito que  o discipiilo e o rapaz  devem sciiiprc 
prestar  a o  mestre  e HO ariciso, e escreveu dois officios, um 
dir igido a o  niinisterio do reino e oiitro a o  iiiesmo d r .  JosB 
Machaclo d e  Abreu, p a r a  lhe servir  de salva gii:irda (a). 

(a) Govertio civil de Coiinbra.-n.~ 919.-Ill.m0 e ex."O Sr.- 
Compareceu 11% secretaria d'efite governo civil O dr. José Machado 
dc Abieu, Itutr cothedratico de direito, e reitor da Uiiiversidad~, 
pedindo-me qiic n:i conformidade da portaria de 10 de agosto ul- 
timo, me encarregame da honra de passar ás maos de v. ex a o 
iiicluso rcqrirriiiiento, no qual se d b  por proinpto para todo o ser- 
viço. Seja 011 irão 6eja este objecto do iiumisro tl'ailiielles de que 
trncta a citatla portaria, 15 certo que e11 n&n podia deixar de aiiniiir 
áquelle pedido, porque me parece qiic n~iitiiimli r:izh jnhtifica~ia 
a mitilia ieciisa, accrescendo, per1nift.z be 111,~ dizcl-, ciii liiigungein 
oficial, qiie muito me custaria o ti20 piestni-rnc. x uma t i o  siinplcs 
exigencia, por parte de um diai~issiiro orilaineiito ÙH faeiildsde de 
direito, d t ~  quo tive a horir:i de sei discipulo. 

Deus guarde a v. ex a-Coiinl)ra, 27 tle ~etcinbro de 1862. 
O secretario geral, servindo de goveriiador civil, Anfonio Luiz 

de Souea Zlenriques Secco. 

Ao dr. Jose Machado d'Abreu 

Governo civil de Coimbra.-Rcbpartiq&o central. -N.n 1:239 
-1ll.mo e ex.rno sr. Teiilio s Iionra de sccusar rcccbido o officio 
de v. ex: da data de tic!jr, i i icl~iind~ um rrrlueriinento, cin que 
v. cx.' sc dá por proinpto para o serviqo, e pretende eu transuiitts 
ao goveruo do sua inajetitudt!. Para que v. ex.O se persuada de 



E escusado accrescentar que, no tocante 9. resposta de 
cima, nada houve de  novo, e por muito feliz se devia 
da r  o mesmo secretario geral, por não ser taxado de  abe- 
lhudo, nem ter apanhado a correspondente reprimenda ; 
mas o funccionario requerente estava a salvo do perigo 
que temia, e isso bastava. 

O dr. José Machado de  Abreii era um homem de bem 
e professor distincto, mas geralmente n%o conciliava a s  
amizades e sympathias pelo seu proceder um pouco aucto- 
ritario, digamos mesmo talvez severo, comquanto justi- 
ceiro, até cttm os seus collegas lentes, e é d'aqui (para 
que occultal-o?) que principalmente lhe choveu; e na  
occasiiio concorria para o fazer pouco popular o prestar-se 
a servir uma causa que o paiz com razão detestava. 

Ao demittirem-n'o deram-lhe o titulo d e  barLio d e  
S. Thiago de  Lordello. Fraca coinpensaçlo, que  no seu 
logar n8o sabemos se acceitariamos (a). 

que o torno na derida coiisideracão, egualrnente tenho a honra de 
passar As mâos de v. ex: o offieio por copia, que hoje dirijo ao 
mesmo governo de sua majestade. 

Deus guarde a v. ex.. Coimbra, 27 de setembro de 1862. 
O secretario geral, servindo de governador civil, Antonio Luia 

de Sousa Henriqucs Secco. 

(3 Tudo quanto dizemos d'cafe e»vnlheim 6 sbrnente por motivo 
de delidade hiptorica; poia não &mente nunca fomos queixosoa, 
mas, ao contrario, sempre llie merecemos attençgo e benevolencia; 
cremo* que principalmente pcla circumetancia de haver sido com- 
pniilieiro de nosso bom pai, que Deus haja, na vereaçiio municipal. 
Podiamos allegar factos diversos comprovativos; basta porém o 
seguinte (locumento : 

Universidade de Cnimbra-N.O 161 A. - IILmo Sr .  - Em resposta 
ao O&io de V. S datado de 8, em qzc~ dizendo-me ter sido nomeado, 
mas não avisado para os &ames de Lutim (uae aos de Francez) me 
eeptcnha sua8 razoes para nlio ser considerado em falta, tenho a 
honra de dizer a V. S.a, que nâo se ajl i ja com isso, porque ndo foi 
considerado em fulla. a41 porque nâo huoicl grande numero de exa- 
minandos. Eu lembrei me r l p  no,tiilci. a V. S n  porque reside em 
Coimbra, e t e ~ ~ h o  esprz .L  cor~liaialtça na suu prohidutle, paru esperar 
que V. S.. desempenhe aquelle serviço com dignidade, e perfeita 
i~ileireza, nn^o eonferinrlo t z f i t l n  dr saber a qt~em d'plles for znriigno, 
como muito deseja e reconenietu.ia Stuc Magestatle, a quem no fim do 



XVII 

A ignorancia atrevida, ou o analphabeto mettido a tralhiio .... 
estra teyico 

Vamos concluir, e de propoeito guardhmos para epilogo 
a exposição de duas manobras, cuja eoliição se reduz 
agora sbmente a conjecturas. 

Todos hoje estão de accordo, em que os projectos do 
marechal foram consecutivamente falhando (a), e que sb- 
mente foi salva a sua causa, proxima a perder-se, pela 
gloriosa revolução do Porto, porque sem esta nquella nBo 
haveria triumphado. 

Vai o Sr. general JosB Paulino ter o gosto de escutar 
sobre este assumpto o parecer de um certo tenente-pulha 
e ignorantão de certa guarda nacional, de certa cidade 
lusa. 

mer darei parte de todos os que jizeram aquelles serviços, como 
sempre costumo. 

De«# guarde a V .  S." Coimbra, Paço das Escholas 10 d90Pc!tcbro 
de 1849 - O Conselheiro Vice Reitor da Ufiiversidade, Josd Ma- 
chado dlAbreu - Ill.mO Sr.  Antonio Luia de Souza Henriquee Seeco. 

Advirta-se que a dignidade esth ern ciina, mas o nome foi escri- 
pto, com excessiva delicadeza, inferiormente ao do destinatario, 
ali40 subordinado. 

( a )  No decreto de 13 de abril de 1852 (Diar io  do Governo, 
n.O 88),  que promove ao posto de tenente o alferes JoeB de Lemos, 
commandante do destacamento de infanteriti n . O  7 em Cintra, pelo 
motivo de ter desobedecido ao duque de Saldari l~,  diz-se: fazendo 
aaaim um importanlissimo serviço, que de~concertorc na s1ca origem 
ou planos do chefe revoltoso .... E effectivameiite, se o predicto 
ar. alferes-tenente obedece e camiiiha com o marechal até As portas 
do quartel do seu regirneuto ein Mafra, B quaui certo que levaria 
comaigo o fermento para levedar a mama do regimento todo, sem 
ser necessario quebrar os ferrolhos do ar. Luiz Antonio. 



A causa do duque podici ter sido decidida entre Coim- 
bra e Vizeu, se tivesse havido iiin pouco iiiais de  audacia, 
isto 6, ett O marechal, imitando NapoleBo ao desembarcar 
em Cannes, houvesse corrido ein peaeoa a abraçar os seus 
eoldados, que lhe arrebatavam fiigitivos. 

Porbm, para isso, era niister n%o acoinpanhar a marcha 
lenta do 5 d e  caçadores, mas correr veloz a Coimbra, 
s6mente com os 14 cavallos c coiri 03 officiaes do seu 
sequito, para surpreliender aqui a cavallaria e iufanteria, 
que deixava a cidade poucas horas aritcs da eiitrada do 
duque, a qual poderia ter sido antecipada, ou para a 
tarde do dia 11, ou, quando miiito, pzra a inanh8 do 
dia 12. 

Posto de parte este arrojado lance, ainda nada estava 
perdido, se o duque, em logar de  pcrnianecer em Coim- 
bra 40 e algumas horas a mais, avanya na madrugada 
d e  domingo, 13 de abril, para Sancto Antonio do Csn- 
taro, onde talvez cliegasse miiito a tempo d e  agradecer 
a s  acclamayões, qiie 18 lhe faziain os soldados, que Hciiri- 
que d e  Mel10 arrastava comeigo 

Ora rima vez alcançada a adhcsRo das 200 e tantas 
praças de infanteria n.O 9 e da  cavallarie que partiam de  
Coimbra e a annriencia de  iiin dos batalhi'ies de  infante 
r ia n.O 14, que vinha de Vizeii para esha cidade, mas n5o 
passou das altiiras do Bussaco. j~iramoa qiie Tliomaz de  
MagalhRes Coiitinho, general conlniandante da  2.a clivisâo 
militar, seria iinpot<~nte para acarretar As riiargena do 
Douro an outras incitades d'esses dois regiineiltos. 

lnfelizineiitc os insuccessoe dos yriinclros diao da  revo- 
luçXo, dc  qiie atrdu demos conta, tiiihan~ de certo enti- 
biado as coragens e determinado vagares J'ubianos, que 
estiveram a ponto de  tudo fazer perdcr. 

Ainda outi a aveiitura, qiie talvez d6sse tamheni resul- 
tado favoravel. 

S e  em logar da  marcha da  Qandnia dc  Mortagiia para 
Castro-Daire, i)a pista dos fugitivos de Coirnbra e de  Vi- 
aeu, se tivesse adiantado o ~ 7 s  ,) em dirc.cção A Guarda, 
talvez fosse poss i~el  .ilcaiiçar a adliesZo do regiritento 
no0 12 de  infantrria (que não tinha, coitio o a  <:oi7pos da  
Beira, o facil suyporte dos corpos d e  TrAs-os-Allontea) e 



com niuita probabilitiade a do batalhiio n.O 8 de caçadores, 
que se dirigia para essas paragens, e cuja irritação rontra 
o cabralisino devia ser grande, e por esse motivo toda a 
mudança d e  systeiiia houvera de  ncr-llies grata. 

Com cfyeito estacionava e-te batalhão, iio atino d e  1850, 
em Penarnacor, e tinha R iiifelicidado de ter por inajor a 
J. 11. E., o qual taea barbaridades practicava contra os 
pobres soldados, que 08  forpltri pelo desespero a levanta- 
rem-se eiii sedisso contra a sua pessoa, pois que o coro- 
nel J. M E'., que o devia rcpriliiir e valer aori geiis sol- 
dados, se entregava A iiiais re;)reheiisivel iadifferensa, 
para não cnlpregarrnos teriiios iriais aspeios, mas bem 
cabidon. 

Fez eiitzo o goveriio innrchar para alli o regin~ento 
n." X de cavallaria e o rcgirnento n.O 1% de infanteria, a 
firn de eca procetlrr 4 pris8o dos dalinpuantes (?) a ao scu 
crudelissiruo castigo. 

Pelas seritcriças dù conselho de guerra, tres solditdos 
forarii condemriados a levar 1:500 ?*aradas cctda um1 
Quc atn>citlade! 

Mas as scri t~~uças nSn forain sbiiieutc atrozes, foram 
tambeiii j)erjifirl~s! Siiii, forarri atroxcs, porqiiu toda a gente 
sabe que 1:500 varadab rnatarn o hoinoni niais robusto. 
Mas t'orarn tarnbcni perfi~la-, porqiic, applicundo d'este 
modo aleivo=o a pena de  iiiorte, lioiive serii duvida o pro- 
posito de s,ibtraliir os desgi.apndos A cleinencia do poder 
inodsrador, cujo ieciirso era impreterivel €e  directamente 
lhes aplilica-sern a pena capital. 

Dadas a i  barbaras sentengas 4 execuç30, o resultado 
era previsto. li111 dob tres soltlarlos, crerrios que irrn5o 
dc  uin clciigo, ambos iiitt~ir:ieq do Pinheiro da  Bc~ruposta, 
foi conduzido j4 cadaver do l o p r  do si~pplicio para O 

cemitorio dos inortos! 0 s  outros dois soldwdoe falleceram 
tarnbem e em prazo curto, que todavia agora n5o pode- 
mon prefixar. 

Vá ainda mais este el,isodio hediondo. A execuç" i10 es- 
tavsm ~ ~ r e s e n t c s  os tres cirurgices iuilitares dos tres corpos 
referidos. Totuaram estes, por vezes, o pulso ás victiinas, 
concluitido seniprc por dcc-l:irar qtie ainda podiam levar 
maia varadas do que as qtie haviam supportado, com- 



quanto  os desgraçados nem j4 alentos tivessem para exhalar 
gemidoa ! 

Que infamia! E ousariam depois os  taes tres verdugos 
chamar-se cul tores  da sciencia, por  excellencia humani-  
taria ! 

Estes factos estão j i  hoje n o  pleno esquecimento da 
geração actual ,  m a s  u m  cavalheiro muito respeitavel 
existe, que  s,e ha d e  d'elles lembrar  com siimma dor, 
cremos n6s. E o actual  mui d igno  ministro d a  guer ra ,  o 
ar.  conselheiro Antonio Maria  d e  F o n t e s  Pereira  d e  Mello, 
que ein pleno regimen cabralino, quando  porisso niio 
era a inda  infelizmente ministro, m a s  sdinerite mui sollicito 
deputado d a  nação portugueza, não  duvidou, com louva- 
vel  humanidade, interpellar sobre elles o gab ine te  d o  
conde d e  Thomar,  deeignadamente nas  sessões de 5 e 7 
de abril de 1851 (a). 

(a) Hoje (1888), que nos achamos melhor informados do que o 
estavamos em 1884, vamos relatar :tos nossos leitores humanos e 
compadecidos O que emfim podbmos colher pelas nossas diligenciae. 

Achava-se com effeito no anuo de 1850 em Penamacbr o bata- 
lhão de caçadores n." 8;  e tinha iiifclizmente por seus, coroncl a 
Josb Maria FrazixHo, e major a JosB Maria Esteves. 

Este perpetrava de dia a dia as maiores violencins contra os 
seus subordinedos, tractando-os brutalmente &pancada, esbofeteando 
ald uma sentinplla, e negando-lhes 0 direito de queizar-ar; e como 
aquelle, desprezeiido as queixas constantes, o deixava Itfi soltas nos 
crueis excessos da sua iiidole malevols, os soldados foram levados 
a tal ponto de dest:speração, que em certo dia urna grande pnrç8o 
d'elles se dirigiu ao quartel do major, para llie tirar siitisfitçiio dos 
seus procedimentos, sem que todavia pretendesse attentar contra 
os seus dias. 

Doído da conscieiicia, e porieso temendo o resultado das descul- 
pnveis iras que provocara, elle fugiu o occultou-se até que os sol- 
dados se aquietaram, pela diligenciu de outros officiaes, a que de 
prompto obedec~ram. 

Eis os frictos puros e descarnados. Vejamos agora como As atro- 
cidades do major corresponderam outras muito mais criminosas e 
atd horriveis. 

Noticiada nas instancias siiperiores a occorrencia, foram man- 
dntlos mrirchar para Penamacor os outros dois regimentos da res- 
pectiva 6.. divisno militar, o n.O 12 de infanteria da Guarda e O 

n.0 8 de cavallarir de Castello Branco. 
No proprio dia da chegada d'estaa forças a Peuamacôr comew 



Cumpre que afastemos os olhoa da tr is te  scena e tire- 
mos a conclusão que serve ao nosso proposito. 

então o emprego das medidas de vingança contra os pobres sol- 
dados de caçadores, sendo acto contiiiuo invadido o seu quartel 
e ahi presos todos quantos aos seus crrieis commandantes aprouve 
dar por culpados e cabeçns de motim, elles que at6 esse momento 
tinham cobardemente dissimulado as suas iras, e feito correr que 
n io  d:ivarn importsncia ao que se havia passado. 

Pouco depois, no dia 14 de juiilio, 880 tres d'elles levados ao 
qiiadrado, formado pelos trcs corpos para abi Ihes infligirem o 
atroz castigo de 1:1~00 c1iihatad:le a cada um dos tres! 

Mas não esteve a atrocidade sórnente ern o numero das varadas. 
Dereiido o iiistruuieuto d'ellas ser o futlco, serviram-se para o efleito 
de vara8 de marmeleiro da grossura de unt dedo, e crivadas de 
nó8 ! 

Mais! As varas mais flesiveia dobravam-se e vinham bater nas 
costellas, pondo-as dentro de pouco descarnadas, 4 vista, recahindo 
assim o castigo em região do corpo, vedada pela lei! 

Um dos tres, rapaz de 18 aniios, voluntario e que era cabo, le- 
vava as ultimas varadas quando era já cadaver, pelo que do qua- 
drado passou para o cetniterio! Ainda assirn foi menos infcliz do 
que os seus dois desditosos conipanheiios, que, coniquanto j4 nem 
gemidos soltassein, caliidas as cabeçts, e siispeiisos apenas pelos 
braços, forain retirados do qiiridrado coro vida, talvez porque deuis- 
tissem de levar ao fim o rigor da vingança, corri it ultima das 1:500 
varadas, para irem rio hospital c depois fóra d'elle continuar o seu 
martyrio, a que a final em maior ou meuor espaço poz termo uma 
morte leiita; vindo a failccer um, que era tambem cabo, no cas- 
tello da Foz do Douro, para onde foi mandado como veterano, e o 
outro eni terra que não podemos saber; mas. ao que parece, ambos 
dentro de urn anno. Nunca nenhum dos doie miiis poude abotoar 
rrs fardas ! 

Foram presentes á scena cruel todos os trea rirurgi0es dos tres 
corpou, cnmo já dissemos no texto, e consultados por vezes sobre 
se as iridefezas victitnas (~oderiam eupportar maior numero de va- 
radas do que as jk infligidas, respontliam os rnalvados sempre 
affirrnativauieiite! E o general da divisão, Bernardo JoaB de Abreu 
(I~meotatnoa ter de pronunciar um nome, que já commemoramos 
honrosamente em as nossas iMemorias, vol. i r r  pag. 756), qiie pre- 
sidia B b:irbara tragedia, ordcii:iva que a torpissima vingança pro- 
gredisse ! 

Mas o procedimento infarnc do cirurgião de caçadores foi muito 
alBm do que póde crer-se, coin oa dois desgraçndos, qiie jaziam no 
hospital. Em logsr de Ihes pensar as feridas com appositos de liiiho, 
empregava o algorl2o qiie, pegando se a ellas, mais as  nggravava, 
e involvia os doelites ern m ~ n t a s  de lã, dispensados os lençoes, com 



fi muito possivel que infa i i ter ia  n.O 12, e mais qiie 
probave l  que caçadores  n.O 8, se proniinciassein pelo 

o que mais arivavaesaas feridas; e para cumulo de malvadez esho. 
feteoua sentinc:lln, que deixou chiitrar urn pouco de linho para allivio 
do9 de~graçados.  

E m  face de tanta  maldade (~u:iai chegamos a ter sairdades (Per- 
doe-se.nos a imp'a  pliiase!) dos sunctos inquisidores. Estee rnal- 
dictos asaassiuoa toituravarn, mas era no recoiidito dos cxrceres, 
para que nossos avós iiâo vissern o potro; e se mat;tvxrii na  prnc,a 
publica, amordaçaram a s  victiriias para que oa nossos ni~tepassridos 
nLo ouvissem os gemidos, e Iaiiçxvxin Ihee o fogo, o quc. b rnorte 
nieiios proloiig:~tia. : i t i  que a do marineleiro enodxdo. 

Ainda asdiril « 11: tixge perpetrado coiitra O seritiineiit:~li~ino 11%- 

cioii:tl foi riol~rerriente dcsagg.ravado. 
Primeirarrierite, pela prg>pna terra mais direct:imrirtc offeridida. 

Periainac6r consternou se com a rrionptruosidade e p:tteiiteou a 
v i ra  compaixZo que a lieava as vict,iinas, jb ~bstendo-SI* OR eeiis 
horira:ios moradores de ircrn assistir ao s~ipplicio lioirivcl, j% fe- 
chando as port:is das casas quando a brigada recolhia do cniiipo d:ts 
Devezas, que d'elle foi thcatre, ja eiivinndo ao hospital gnlliiihas, 
caldos, iençoes, que tudo os barbaros recusnvarn I A !  

Depois, a iinpren-a, dando noticia. do negro ncoutccimento, fui 
uiianime em o fulmin:ir (dr~ipnnd:iiiieute o Nacional e a Nrrçno 
n.OS 925 c 226 de  2 e 5 dr: jiilho, que agora podertios espacixlisar); 
e se  a ministerial se absteve d : ~  cciisura, ao merins 1120 se r ( > J ~ i i i ~ o ~ r  
atE A infhimir de o defcridoi. 

Do parlamento vamos a fxllar. 
O primeiro que na cainaia dos eis. ilr~piitados deri relrj:ttc do atroz 

castigo foi no dia H de jiilho o depiit:i~lo Llu,y,~sfo Xavier da  Silva, 
que intcrpellou o governa snbre o :i~sumpto, fril1:~irdo errt&o iitia 
após outros todos e-.t,cs depiita:los: Jwr! r,ourenço d a  Luz, Silva 
Cnl,ral, A.wiai ile Cart!alko, Hnrno de O~trem, E'ontes Pereira de 
Mello, Cu~zkn Sotto-iuaior, Hehello d a  Silca, Gorjdo Hei~riq~les,  
Agpt i r~ho Albioro e Carlos Bento. 

I3 grato para :i CRIIBH da  justiça, e para os br iw Iioinaiiitxrio* do 
paiz podermos referir, que todou sem distincçâo de cores politicas 
foram accordes eiii reprovar o crime riefando, cliegando alguns at6 
a classificltr o facto de  um verdadrii.0 assassinato, como realmente 
o era. E O quc affirinainos dos individuos, pede a verdade que se 
diga collectivarnente da  camarx (cabialista, inns prirneiro que tudo 
pmtu,queza !), pois se hoiive corn tào pliilniitlii.opicos sent,i~neiitos, 
que 1120 s6merite votou desde logo o requeriuiento do deputado 
Xnvier d a  Silva, para que, iiiterroiiipida a discussko da. rnsterirt 
de qiie estava trnctenclo. se passaw! iinm<~diat:iineute $10 ex:iine 
do gr;~viseimo assassinato. uias permittindo dt~p~j is  que tomassem 
pnrtr  n s  inteipellação quanto8 o dcsejassein; depois resolveudo 



marechal. Sendo assim, a ~ ~ i a  caupa seria egualmente 

que a disciissiio contiiiuasse, riso obstante o requerimento do de- 
putado Correia L t d ,  que foi desatcudido, para que se pasnnsso 4 
ordein do (lia; depois airidx tornaudo a resolver contra a irisiniiii- 
980 do presidente 12ehello C'ahral e desejoa expressos do mioistro 
da fazenda, que se  pcrsistisit: iiella, ainda qnnndo jEi tinha aido rrp- 
provado o requerimento do depiit:ido Silva Cabra1. para yiie o go- 
verno remettesse A mesmn caiii:ii.a com a maior uigeiicix uma in- 
forrri:ição circuinstanci:idx i ce rc :~  dos cristigoi, que tivcr:irn log:ir, 
de queiil os ortlciioci, e result:~dos que tiveram. 

1)oloroso B dizcl-o! P;~zcin riotit discordante no saio da geral  
h:iruiotiia do aciitiinento uncional sóniciite os rriemt)ros do governo, 
tres, porqiie uinis iiiio abriram a bocca! n saber: o da  guerra, k'erd 
reri; o d a  fazeiida, Avila, e o do reino, Colide de Tliornur! 

Foi o dict,o da  guerra o primeiro dos trca R fallar. E teiido jii 
respon<liilo ao sr .  bar&.) das Lages (%eft?riuo Teixeir:~ C:ihral de  
&lesquitíi), que o interpellare em o dia 11 de junho Acerca daa 
occorreiicias d e  Peurrmacôr, aiiterioriiiente ao  ass~suiuato,  ciiie o 
caso nao t,iiihs caiacter politiro, e iiho passava de  uin farto d e  iiisu- 
bordiiinçgo contra o major sómente, pela indisposiç(io dos soldados 
p:ira coin elle, porqiie, seguiido parece, os tracta com demasiado 
rigor, e haviam sido j H  detlas ;LS ordens p;ir;i a repressão, neste 
tiia reuiette-se # pesst~al e vcrgonliosa ~ytiorancia do facto dos 
atrozes cnstigos, q ~ i e  pi'ova ser coruninm :to proprio estatlo-iiiaior 
general! l'rocura t irar  partido, sob o pretexto d a  discipliiia do 
exercito, d a  :~rser(;Bo do dcputiido Assis de  Carvalho, de  que os 
successos de  Pcn:iiriacÓi~ iinportaviim urii acto de desesperaçüo, pelo 
mau traciamento doe soldados d a  parto de  alguns oficiaes, e langa 
por fim sobre o batalli%o o stygiiia da  indiaciplinn, dizendo que 
d'esta já dera provas, quando estava iio Porto, e tiulia eiitão outro 
coronel e outro major. 

O d a  fazeuda vem B estacada eiii um negocio totalrneiite alheio 
da  sua pasta, coin o ciaro proposito de  laiiçnr agiia na fervura. 

O do reino !pi.esidcnte do coriscllio) clirga quasi ao cabo d a  
ressho, nia3 ainda assim p e r g ~ ~ i , t x  ao pr(:sideiitc com arrogancia 
ernphatica qual o assumpto de que :i c:rmar:r se occupava, e infor- 
mado d'aquillo de  que e i i~  seguida iiioutiou ttJr ca l~al  coiiheciriieuto, 
toinaiiiio uovaineiite H. P I L I H Y I . ~ ,  t;ixou d e  t ~ ~ c o l i u ~ ~ ~ i e ~ ~ t e  n prilcedi- 
mento da carnara em persistir II;L iutVrpcil ;<ç~o, erriyiiaiito o d a  
gutsrra. a. niio instruis. 

Mas O sr. Cnrios Ueiito lev:into~i n~ui to  l o ~ i ~ a v ~ I i ~ i e n t t !  a s  pala- 
vrtis do dicto iiiiuistro, tlizendo que  o toin d a  pergunta iuipoitava 
censura, r R assoi.~:io cBra UIIIR propo~iç50 iilj.uri~sa para com a 
carnara. 

O ministro (10 rí:iiio quer justificar-se, mae, :r iicsso ver, uso  o 
coiisegue, e sobre as sua3 palavras encerra o presidelite a sessao. 

No dia 12 de julho apresenta o deputado Xavier da Silva a sua 



salva, poi-que primeiro que tudo, como elle muito bem 

nota de interpellação ~ o b r e  o assumpto aos dois, presidente do 
conselho (ministro do reino) e ao niinistro da guerra. 

Encerradas as camaras no dia 20 do mesmo mez, neste anno nRo 
mais proseguiu o debate; mas no Diario da sessâo de 9 de janeiro 
de 1851, lê-se o seguinte: 

.O sr. Fontes Pereira de iMello.. . . . (É' assumpto eztraraho). 
~(Conlinuando) Aproveito eòta occrsião para mlintlar para a 

mesa o seguiute rtbquerimento (leu). Este iiegocio talvez pareça 
fastidioso, mas nelle est8 interessada a lionrx dx camarx, a respeito 
do qual jB tomou uma resolução. E neccssnrio saber o que ha a 
este respeito. Eu  continuo a ser aqiii o espectro (note o leitor!) do 
soldado de caçadores n: 8, que foi morto ás varadas ern I'eu~imacôr. 
Ficou para segunda leitura. E entcio re transcreverán. 

No Diario da sess20 de 10 de janeiro lê-se: 
~(Segundar leituras).-Requerimento. Requeiro qiie o governo 

pelo ininisterio da guerra informe corn urgencia esta camara, da 
medida que tomou, em conformidade da resoluçln da inesrria ca- 
mara, depois do encerramento da passada sessso lcgislativa, para 
destiffrontar as  leis offendidas, ern relaçiio ao castigo de vnrndas, 
com que em junho de 1850 foi'morto em Penariiacor uin cabo do 
batalhão de caçadores n.O 8. -Fontes Pereira de Mello. Eòi ad- 
mittido e approvado sem din~.usaâor. 

No Diario de sesszo de 18 de janeiro lê se: 
n Correepondcncia . . .2.0 Do miiiisterio da guerra, acompanhando 

os documentos Acerca dos castigos. oue tiveram lopar no batalhão .., . . 
de caçadores n.O 8, em Penamncôr, no dia 14 de'junho de 1850; 
satisfazendo assim aos reciuerimentos dos srs. Fontes Pereira de 
Mcllo e Silva Cabra1.- para  a secretarias. 

NR sessão de 5 de abril o Sr. Foiitcs Pereira de Mello toma nova- 
mente em m&o o triste c;tso, exordiaitdo assirri: Venho pagar uma 
divida de honra, que contrahi rrn nome da humanidade, e das leia 
do meu paiz. E um pouco de sunque, que me pksu na coasca'e~acia, e 
me perturba o som~~o;  e uma violaçcio da Curta, uma itlfracçdo 
leis, uma completa desattençãopelo poder parlamentar; e neste estado 
de coisas preciso, para tranquillirlade do meu erpirito como homem, 
e para cumprimrnto doe meua deveres como deputado, fazer uma 
moção, que vou sujeitar á decisão da camara. 

Proseguiu narrando os factos passados rio  arl lamento com 0 
claro equivoco de  xttribuir ao sr. bario das Lages n honra que 
pertencia ao Sr. Xavier da Silva, e concliiiii com um requerimento 
sobre exigeucia de inform:içGes ao ministro da gur.rr:*. 

Respondetido este, que já as havia prestsdo em jaxieiro, e infor- 
mando o presideiite ser isso verdade, desculpou-se o ar. Fontes 
Pereira de Alello plausivelmente de ignorar o facto, proinetteu de 
proceder ao exame das iriformaç6es prestadxs, e retirou a promessa 
que de principio tinha feito de mais niio fallar sobre o objecto, ex- 



dizia, logo q u e  coriseguisee reunir  quatro corpos, nenhum 

pressaudo-se por esta phrase: I'ou estancar o dtimo recurn, que me 
resta. 

Quanto 4 camara dos dignos pares, a interpella@o precedeu a 
da camara dos srs. deputados, pois qiie at8 o officio que nesta leu 
o ministro da guerta, era j 4  expedido por viitude d'ella. 

Todavia, forçn B confe:sal-o, o grito da indignaçlio publica i i b  

se repercutiu ahi com a expansão esigida pela caii3a da h~irnani- 
dade ! 

Com effeito sómente o visionde de Sá da Baudeira (depois mar- 
q u e ~ )  na sessão do dia 3 de jiillio, tomando por fundamento o ar- 
tigo do Nacional, transcripto em a NaçGo da respera, dia 2, q.ue 
depois aproveitou tarnbem o deputado X:tvier da Silva, anniinciou 
ao governo urna interpellaçlo sobre a atroz occorrencia. 

Na sessão do dia 9 verifica-se a interpellação, advogando a 
causa da justiça apenas o iriesmo visconde e o iiotavel estadista 
Rodrigo da Fonseca M:ig~lhães, mas guardando extranhamente se- 
pulcral silencio todos os demais dignos pares! 

Respondeu-lhes o ministro da guerra tão desastradamente, como 
o tinha feito de vesprra na camara dos srs deputados. 

Nesse mesmo dia o visconde requereu se pedisse ao governo 
copia aitthenlica da senteriça do ~oiiselho de guerra, que tem de 
julgar o official commaudante que executou o castigo das varadas 
aos soldados de caçadores n.O 8, tnas sobre a observaçlo do conde 
de Thornar, de que ainda se uâo podia saber se teria de formar-se 
esse conselho (o que era prova manifesta de que o governo ia cobrir 
oe crimiuosos com a capa da iiiipunidade), o visconde retirou O 
requerimento. 

Tambem o visconde aproveitou a opportunidade para apresentar 
um projecto de lei abolindo o castigo das varadas. 

E tendo fallado ainda o conde de Lavradio, unicamente para 
fulminar a heresia coristitucioiial, proferida pelo ministro da 
guerra Ferreri, a saber que o assumpto disciplinar do exercito 
pertencia n8o ao ministerio da guerra, mas ao estado maior geueral, 
deu-se por findo o incidente. 

Não obstante na sesaâo do dia 12 tornou o visconde de 69 a re- 
querer, que se ~edimsem com urgencia ao governo a s  participaç0es 
que na cof~formidarle do art. 5.0 do decreto de 21 de agosto de 1846, 
elle deve ter rec~bido tlos commandantes das diviaries militares, re- 
lativas aos castigos de varadas, que .foram applicadas durante O 

remestre que terminou em 30 de gunho ultimo em praças de pret 
pertencente8 aos corpos, q7re se acharem ás suas o? dees. (Diario do 
Governo, n 165, 175 r 197). 

Cumpre advertir que o ministro da guerra jA tinha confefisado, 
a 8 de julho na camara dos deputados, que de tacs castigos nOo 
davam conta ao ministerio da guerra os cominaiidantes dos cor- 
poe! 



general ousaria arroetal-o; depois o pronunciaiuento dos 

Como se sabe a Re,peneraçüo cornnçava :i despontar exnctamente 
nos dias de abril de  1851, em qiic o sr. Foiites Pereira de Mel10 
queimava o seu ultimo cartuxo eni prol da causa da justiça aggra- 
vada. Lastinia 6 dizel-o! A gloriosa Regerieraçizo foi o 1,cthcs para 
todos quautos se  haviam crnpenh:~do eu1 de*:iggravar essa justiça, 
a t s  para o proprio cavalliriro que dentro de poiiro era duplicado 
inirjistro d'essa Regencraçlo gloriosa e gyiieios:i ! 

1': a persuasão eni qiie estnmos, e folgariairioo noi mostrassem 
que nos en:raiintnos. 

Airida assim houve coraçties devotados. que se rizo esquecerairi 
dos infelizes. Eiitrnndo peloe fius rle innio (27) de 1'51, tio exercicio 
do cargo de governador civil de Ssritarciii, o sr. Josri de Wcllo ( 7 ~ -  
raldes Sampaio de Roiirbon, hrje dignissimo juiz eonsellieiro do 
Supremo Tribuuxl de  Justiça, foi rog:ido por diversos c tvnlheiros 
do districto, para que interpozesu*, o seu vnliiiiento ern favor do 
perdão dos d!~sprnçados soldadoa de cnçarlorcs u.O 8, quil jaziam 
nas masrnoi.r:ts da praça de  Abrantes e deviam 4er p ~ l o  mciios 17, 
segilndo a irifortna~do prestada 4 camsra dos d,cputados em 8 de 
jullio de 1860 pel:, ministro da  guerra, Frrreri. 

Conformou-se com as instancias o probo e iotelligente magis- 
trado; e nos confiou o encargo dt: recligir uiri projecto de repreden- 
t:içao ou ofiicio, citjo rasciinho aiulli~ Iiuje coiiservamos com a iiota 
de  haver sido expedido. Trnnsferidos como em breve o fomos tia 
secretaria do governo civil de Saiitarem p:ira a do de (!oimbra, 
ignoratrios que resultados teve. 

Ma8 além da face da  rnisericordia de que acabamos de fnllar, 
tiiihti. pote c:iso R fnce do citstiqo pkra os tilgoz~s das victiinas. 

1,ê-sc' eiii :L Ntrlr(o: nlalna~los, qrsr 11Zo sabe& .f<rzrr jusfiça aos 
I~onrens, tremei por 1.68 d a j ~ a t i ç a  (te  deu^. Essa justiça coin c~fftsito 
nzo llic h:iver4 faltado na oiitia vida; pois que $1 liuuiaiin foi nba- 
fada neete mundo pelas coiitemplaç<",es dos Iiornens. 

Ncni adinirn Desde o horriuel assasainio militar doe cliib(lfados 
na praça dc Alctintara debaixo das ordens do conde de Lumiares, 
escreveu a mesma ATaçào, airida nenhum coininandaiite militar foi 
punido I 

Isso por6rn iiiio dere  obstar. a que hoje inqniramos onde eetive- 
rnm c s verdugos dos drsgra~ados .  

No rrfr.riclo jol iial diz se que o castigo foi nrden:irlo pc.10 govcrno; 
118 sessbo dc 8 de jiilho t~ffirrnou o Sr. Foiitcbs Pcrcirn tlc hlello ser 
voz constai~te yur houve ordem p a r a  se i r ~ j i ~ q i r  oquelle coeti~ri; e 
6 ar. Ci!rili:i h i t to  J1:iior assevera: e atd se accrcsceizta, que parttram 
~ r d e n s  de Lisboa, em pite se determinava que se dessem tantas clri- 



quatro corpos necessariamente se havia dc tornar conta- 

batadas no soldado quaatas podesse levar até expirar!. . . AtC oe 
nota ou indigita quem escreveu a ordem, e o local dlonde sahzu!. . . 

Na falta de elementos quc hoje não serb talvez possivel alcançar, 
somou de opiriião, que a grande atrocidade foi ordenada sn~~er ior -  
mente; pois uos não parece probavel, que nem o commandaiite do 
batalhão, nrm o proprio general, que assistia ao acto, nos quaes o 
niiltixtro Ferreri pareceu declinar a maldade, torri.issein sobre si a 
iut'arne respoiisabilidade de matar A paiicada os seris subordinados, 
porque deviam recear que justiça lhes fosse feita. 

O castigo ein todo o caso foipolitico sob este ponto de vistn. O ca- 
bralismo queria soldados para algoees do povo. Interessava porisso 
em os desntrturar da qualidade de homens e da classe de cidndãos, 
e os fazer escravos pelo terror. SOmente assim llre silrviriam para 
o mister de fuzilar seus irmãos nas ruas e nas asseinbleias. 

Ahi esttí o que escrevemos, baseados em as narrações da im- 
prensa, na discussao dos corpos eollegislí~dores e em iiifc rmação 
particular de testemunha presencial. hlas um outro elemento de 
iuforiiiação sobreveio; c cumpre aproveital-o delidc jX, o que gos- 
tosameiite fazemos, não s6 porque nos habilita a prestar inteira jue- 
tiçn. 8. cainara dos digrios pares, o que scin elle n3o era possivel, 
mas porque vem mostrar mrris uma vez, que o segredo rios nego- 
cios publicos só aproveita 8. causa do despotismo e da iniquidade. 

Com effeito, como vamos ver, a camara dos dignos pares tomou 
tambcm em consideração o hediondo caso, conio podkrnos verificar, 
depois que conseguimos ler o oficio do rninistio da guerra, Gui- 
lherme Ferreri, de 17 de janeiro de 1851, dirigido ;i c:trn:ira dos 
Sra. deputados, pelo qual em s:~tisfaçiio ao requerimtwto do depu- 
tado Fontes Pereira de Llello, lido na sessZo de 10, e remettido por 
copia em 11 de janeiro ao mesmo ministro, este envia os inrlusos 
docume>itos:-conte7~do os primeiros :r infoi maqito que fora exigida 
pelo deputado José Bernardo da Silva Cabra1 eni 8 de jullio de 
1850, dcerca dos castigos no batalhào de caçadores r 1 . O  8, ein 14 de 
jtinho do mesmo anuo em Pen:~macôr, de que nffo houve tempo (diz) 
de dar eoiita d refcrida camrra na ultima sessão, sendo o segundo a 
copia da propopta, que foi o resultado da  sessão secreta &cerca d'este 
assumpto na camara dos dig~bos pares do reino, e mostrundo o ter- 
ceiro que o governo cumpriu aqui110 a que se comprornetfeu na sessão 
secreta. 

Falta com certeza dos documentos que se dizem inclusos o officio 
do general Abreu n.u 200, que devia ser o primeiro dos primeiror 
de que ahi se falla, e porventura algum outro. 
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gioso aos demais; e por ultimo j B  a patuleia podia, ser 

Em todo o caso aproveitaremos os que existem, e são : 

Officio (que extractamos quari por copia) da secretaria do estado 
maior general, de 19 de julho de 1850, assignado pelo visconde de 
CampanhB, dirigido ao ministro da guerra, no qual diz, que em 
satisfaçBo ao officio do referido ministro de 10 do mesmo mee lhe 
remette copias do ofiicio do comandante da 6.. divisgo militar, e do 
attestado do cirurgiiio ajudante do regimento de cavallaria n.O 8, 
relativos aos castigos que tiveram logar por occasião da ultima in- 
subordinaçlo, perpetrada pelo batalhão de caçadores n.O 8. 

Officio (idem como O precedente) do brigadeiro graduado, comman- 
dante da 6 '  divisk militar, Bernardo José de Abreu, de 15 de  
julho de 1850, para o visconde de Campanhã (secrctaria do estado 
maior general do exercito), pelo qual diz que em satisfaçao das 
ordens de el-rei, commantlante em chefe do exercito, transmittidas 
em 10, para que o habilite com os esclarecimentos competentes, exi- 
gidos pelo governo para satisfazer ao requerimeuto, em que a ea- 
mara dos srs. deputados sollicita informação eircumstanciada doa 
castigos, que tiveram logar por occasião da ultima insubordinqgo 
preparada pelo batalha0 de caçadores n.O 8 em Penamacôr, na ma- 
drugada de 6 de juiiho p r o e o  findo, d'onde dimanou a ordem para 
os mesmos castigos, e quaes os seus effeitoa, já em ofiieio n.O 200 de 
14, euja rerepção lhe fôra aecusada em officio de 19, tinha feito as  
participaçijes que agora lhe são exigidaa, e com elle havia remet- 
tido o eorieelho (&c) de iiivestigação a que havia mandado proceder, 
e uma re1açâ;o de 24 praqas que haviatn sido presas á sua chegada 
t~ Penamacôr na madrugada do dia 9 do dicto mez, por desco~~fiança 
de haverem promovido a sedição do corpo, designando-se na dicta 
relação o destino dado As mesmas pragas seguildo o grau de criini-. 
nalidade, que o conselho depois de quatro dias da escrupul~sa in- 
vestigaç30 julgou competir a cada uma. 

Que ao que disse arora accrescenta: Que tendo o dicto conselho 
classificado como mais decididos e influentes agentes da referida in- 
subordiiiaçáo tres das dictas praças (dois cabos e um soldado), albm 
de 4 sargeutos, 4 outras praças sem crime (D'onde se dedw quanto 
foi bem escrupulosa a tal int~eetigaçào do tal conselho!), que logo 
mandou pôr em liberdade, e as restantes como cumplices, julgou 
indispensavel á conservaçiio da disciplina e ordem e socego publico 
fazer (ric) um exemplo que eohibissn no futuro o espirito de inau- 
bordinação, que jb por vezes se havia manifestado no dicto batalhão, 
e que pela impunidade havia tomado maior desenvolvimento; e em 
consequencia mandou applicar As tres primeiras praqas, na frente 
dos corpos da  divisào, o castigo de cbibatadas. (D1onde re vê que 
houve cartigo rem preceder sentença!) 



chamada sem perigo a intervir, apoiada como o seria por 
tão imponente nucleo militar. 

Não designara o numero d'ellas, mas ordenou a uma juncta de 
saude, composta do delegado Ass~~mpção, que naquella occasiiio se 
achava crn Peiiamaoôr, do cirurgião-mdr de i1if:tnteria n.O 12, e 
do cirurgia0 ajudante de cavallaria n.O 8, então fazendo serviço i10 

batalhão 8, assistisse ao castigo e durante elle eraminaese o estado 
dos castigados, c lhe participasse quando julgasse deveria cessar 
o e.istigo, por maneira que a cxistencia d'aqut~l1:is praças não cor- 
resse risco. O castigo cessara qiiaxido elles deram a exigida parti- 
cipaçLo, sendo logo conduzidos para a convalescença do batalhòo 
os castigados, dois cin macas e urn por seu pé, iião tendo excedido 
a 800 chibatadas o numero applicado a cada um d'aquclles, punição 
de certo eevera, mas menos horrorosa do que o crime, que 4 mesma 
deu logar, e as fataes couscquencias que d'elle estiveram a ponto 
de seguir-se, e que só forsm obstadas pela subordinação dos de- 
mais corpos da divisiio, e pela proinptidão com que se coneeguiu 
suffocer-se a sedição. 

Que a utilidade de prompto castigo e6 a desconhece quem n h  
partilha os riscos, que correm os que se expVem a todas as  suas 
consequeiicias, procurando restabelecer a ordcrn e subordinaçiKo 
no meio de homens amotinados e em furioso delirio. 

Que os castigados uão apresentaram no primeiro curativo sym- 
ptoma algum de perigo, e que um d'ellcs, o que falleceu no dia 18 
do dicto inez, 4 dias depois do castigo, foi de lima coiigestào oere- 
bral, como mostra o attrstado do facultativo que o tractou, sendo 
para notar que o fallecido é o que foi do local do c:istigo para O 

hospital pelo seu pé; os dois outros castigados consta-me (diz) 
terem entrado em convalescença. 

Finalmente accrescenta, que nem pelos interrogatorios feitos soe 
réus, nem pelas indnpaçGes, a que particularmente procedeu, se des- 
cobriu outra causa que servisse de pretexto ao acoiitecimento seu00 
os exercicios diarios estabelecidos iio corpo, pelo atrazo da instru- 
cçBo desde os primeiros elementos em que a mesma se achava, e 
não por castigos ou maus tractamentos que Ihes fossem feitos pelo 
coronel, major (no yue desmente o propria rninistro da guerra) e 
mais officiaes, tendo alias tido constaritemente optimo rancho, boas 
camas, e todas as soflriveis commodid::dcs, que o acanbamcnto do 
quartel podem permittir. 

Estou persuadido (diz ao concluir) de que os motores d'aquella 
insubordinação só tiveram ein vista obter por um tão nefando meio 
a transferencir do corpo para Lisboa ou Porto, poie que o deegosto 
da collocação em Peuamac6r era manifesto. 

(Atteetad0)-Ptiulo Pereira e Horta, cavalleiro da ordem da  . . 



Mas para q u e  divagar cm hypotheses? Venham os 
factos que a historia registou jB. 

Torre e Espada e da de Cliristo, cirurgião medico pela Eschola 
Medico-Cirurgica de Lisboa, cirurgifio ajudante do rc~iinento 8 
de caçadores a cavallo, etc. : 

Em viitude das ordens de s. ex a O general commandante da 6.1 
divisão, attesto: que tractei no hospital de caçadores n.O 8 trcs 
soldados do mesmo corpo em conseqiirncia do castigo corporal, que 
soffrcrain rio dia 14 de junho do corrente anno, c que :i sua eritrada 
no hospital Ihes notei: 1.0 largas e profundas contusões em toda 
a rcgito dorsal, e espadua direita, assim coiiio na região arillar e 
peito do mesrno lado; 2.0 em alguns pontos destruidos os differentes 
tecidos da pelle, assim como algiirnas caniadas do tecido cellular; 
3.0 o pulso consideravelmente retrahido; 4.0 prostração geral; 
5.0 transpiraçdo abundante e fria cobrindo todo o corpo; 6 . O  final- 
mente estavamno livre uso de suas faculd~des iiitellectuacs, e ac- 
cusavam muita sede. 

Outrosim attesto, que a sua molestia atk o oitavo dia, em que en- 
treguei a direcção do liospital ao cirurgião-m6r do batalhão, apre- 
sentou sempre lima marcha regular, h excepção de um dos doentes 
(o mais novo que quiz ir pelo seu pB ati: ao hospital), o qual ao 
terceiro dia apresentou o seguinte: delirio intenso e considerrvel, 
contracgGes fortes dos inembroa superiores e inferiores, grande 
agitação, o pulso mais frequente e irregular (80 pulsações por mi- 
nuto), algiins en1bar:ips na respirapio, e esteve um pequeno in- 
tervallo no estado comatoso. Todos estes symptom~s durar:~m 24 
horas sem ~lgi ima dirninuiçào na sii:t iiitensidatle, depois do que 
falleceu. Estes symptomas levam-me a crer, que o doente foi af- 
fectado de urna eticephalite, da qiisl foi victima. Por este me ser 
pedido (ou mandado?), o pasdo e us7igno como sincero e verdadeiro. 

Castcllo Branco, 14 de julho de lS50-l'aulo Pereira e Horta, 
cirurgião ajudante de caçadores n.O R. 

(Copia) - Camara dos dignos pares do reino- II1.mO e exSm0 Sr. 
-Em conseqiiencia da resolução tomada pela camara dos dignos 

pares, na sessBo secreta, que teve hoje logar. tenho a honra de 
passar As mãos de v. ex.., para oa fins convenientes, a inclusa copia 
authentica, por mim assignada, da proposta apresentada na mesma 
sessão pelo digno par viãconde de Sá da Bandeira. 

Deus guarde a v. es.1 Palacio das Cortes em 19 de julho de 
1850. - Ill.n~o e ex.rno Sr. ministro e secretario de estado dos nego- 
cios da guerra-Francieco Shões  Margiochi, par do reino, secre- 
tario. - 

(Copia)-Proponho que seja convidado o governo a mandar pu- 



A RegenerapVio, apezar de todas as contrariedade, vin- 
gou ! 

blicar ria Orclern do exercito as seguintes di~posiçGes, que fazem 
parte d:~s regras dc discipliua estabelecida no exercito portugiiez, 
pelos iii;irechwes colide de Lippe, c Beresford, e que as faça exe- 
cutar: 

1: A parte do aviso de 27 de setembro de 1765, quc, tratando dos 
castigos militares, diz! qiie estes, seiido arbitrarius oir excrssivos, 
ou executados com maior rigor do que as  leis dateriiiiiiain, vêem a 
reduzir-se a insultos particulares, e coiiio taes não permittidos, 
mas criminosos. 

2.' A psrte da ordem do dia de 21 de abril de 1809, qixe diz que 
os castigos não podem ser applicados aos sold:tdos, menos que não 
seja na conformidade da lei. 

3.1 A parte da ordem do dia de 17 de junho rlr 1809, que die que 
quem applicar castigos contra o que as  leis (irterminam, entrarir 
em conselho de guerra. 

4: A parte da ordem do dia de 18 de março de 1817, quc deter- 
mina que nos soldados por nenhum pretexto derem dar-se pancadas, 
e que, quando elles merecerem castigo, este deverá ser-lhes ap- 
plicado seqiindo as leis. 

Proponho mais que o governo seja convidado a determinar, que 
nenhum castigo de varadas seja appiio~do, wiri qiir a nriitcnça do 
conselho, approvadrt ou modificada pelo coiiiriiautlante do corpo, 
eeja tambcni approvada pelo comrriad:iiite dn divisão militar. 

Camara do pares, 19 de julho de 18.50-BCc da Bandeira. 

(Copia)-Scnhor: Sua majestade a rainha ha por bem deter- 
minar, que eu envie a vossa majestade, como conimandantc em 
chefe do exercito, a copia da resoluçrio tomada pela camara dos 
dignos pares do reino, em scssa'o secret,a do 19 de julho corrente, 
sobre a proposta apresentada pelo digno par, visconde de SB da 
Bandeira, a fiin de que vossa rnajest~ade se digne ordenar pelo modo 
qye julgar mais conveniente, que seja levada a effeito n supra-men- 
cionada resoliiçùo. 

Deus guarde a rcal pessoa de vossa majestade. Paço em Cintra, 
23 de julho de 1850-Adriauo ~Mu?wicio Guilherme Ferreri. 

Por mcio d'cstcs dociimeiitos viemos no couliecimcnto dc: qiie: 
1.0 A camara dos dignos pares, parca na discussno piiblica, 

promoveu todavia a discuss~o secreta, porque ngo é crivei que a 
inicititivw d'esta partisse do yovcrno, que já se tinha esforçado 
para abafar na camarn dos deputados toda a disciiss&o. 

O que ahi se passou ignoramos; mas é de suppor que a camara 



A fac@o cabralista cahiu para mais se não levantar ! 

dos dignos pares não deslis iase da linha de oonducta, guardada 
pela camara dos srs. deputados. 

Foi pouco com effeito lembrar aos delinquentes que havia leis, 
oa quaee condemnavam e puniam os seus crimes; porque em ver- 
dade a isso sómcnto se reduz a approv:içZo da proposta do visconde 
de SB da Bandeira. Mas, ernfim, 6, parte a impunidade dos auctoree 
e cumplices da barbaridade, é mister coiifessar que a condemnrgão 
moral estava lavrada com a approvagão da proposta do mutilado 
veterano d s  liberdade. 

2.0 O general Abreu touiou sobre si a responsabilidade dos cas- 
tigos. Continuamos a crer todavia que estes foram ordenados ou 
ao menos insiiiuados superiormente, j A  pelo que se disse na camara 
doe deputados e ria inipreiisa, e já porque seriu. impossivel conceber 
que qualquer official, por muito grsdiiado que fosse, se atrevesse 
a um procedimento tao cruel como criiniuoso peraute a lei, sein 
ter, co o usa dizer-se, as costas queiites. 

3: ger iden te  o empenho de aboeaiihar os brios do batalhão 
com o stigma da indisciplina, de que jB vimos tambem se fizera 
echo o ministro da guerra, sem que todavia se adduzam factos, 
e sómente este faça uma fugitiva referencia ao tempo, em que O 
mesmo battilhão se achou no Porto. 

Ora n6s sabemos que a indisciplina por então se reduziu ao se- 
guinte: administrava lá o rancho um certo tenente de appellido 
Cordeiro, o qual diae e diae seguidos sómente foruecia aos soldados 
rancho de nabiçae e f&jão frade Enjoados com a continuagõo de tão 
ridicula iguaria, um dia os sold~dos nrio a coinerain, mas deitaram 
fóra. Ora toda a gente sabe que é neceseario alternar a comida at6 
aos proprios irracionaes. Ignorava-o poróin o ton~iite rancheiro, e 
o coronel do batalhão nesse tempo, Firmirio de Lemos Corte-Real, 
e sobre a ignoraricirt de ainbos architectou depois o ministro da 
guerra a nota da ineubordiiiaçiXo, tendo tido a cautela de occultrr 
o facto em que ella consistiu e a causa d'esse facto. 

Porém o general Abre11 6 ainda menos explicito na accusação, 
porque nem um unico facto refere que a auctorise; mas desde que 
a explica tambem pela impunidade, 6 claro que sem o querer vem 
a descarregttr uma parto da rtssponsahilidade d'essa accusaqão 
sobre os que deviam piiriir e nfio puniruin a tempo. 

4.0 Se procura atteiiuar os reaultadou do castigo das varridas, 
allegando-se que um dos trea chibatados sahiu do quadrado pelo 
seu pB para o hospital, e foi o proprio que veio a fallecer quatro 
dias depois de eaceyhalite! 

Duvidnmos da verdade do a!!rgado. Como 6 possivel que um 
ente humano possa conservar-be de p6 depois de martyrisado t i  

pancada? Mais; porque uno desmeutiram em publico a asserçlo 
publica de que o pobre moço succumbirn no campo d~ atrocidade? 
Acereece que uma testemunha presencia1 ainda viva nos aíiirma 



A naçHo vestiu-se de galas e festejou a victoria do 
marechal de Saldanha, que era a sua propria! 

haver fallecido O cabo Julicio, que assim se chamava o desgraçado, 
alias praça volulitaria, ainda no campo. 

E em prova de que esta serA a verdade, diremos o modo como o 
castigo foi ministrado. Os desgraçados supportaram as varadas, de 
pb, com os braços cruzados pelos pulsos sobre uma espingarda, 
collocada horizontalmente pelas ~xtrcmidades sobre os bombros de 
dois soldados, e tendo as mãos fortemente seguras pelas mãos de 
outro soldado, collocado face a face, para que ellas se Ihes não 
desprendessem de sobre a espingarda, e o corpo ncio cahisse por 
terra. Ora desde que os golpes se iam acciimulando os pndecentes 
perdiam a firmeza das pernas, que se Ihes dobravam para diante, 
vergando o dorso sobre ellas para traz, por forma que as varadas 
não podendo j4 ser vibradas em sentido horizontal, eram expe- 
didas de baixo para cima, em ordem a poderem apanhar em cheio 
a regifio dorsal. 

No começo do atrocissimo castigo os infelizes davam gritos lan- 
cinantes, depois a voz ia-se-llies sun~indo ao pnsso quo ellc pro- 
gredia, de modo que ao desearrcgar dss ultimas chibatadas j4 não 
davam accordo de si. 

Digam-nos pois agora os homens sinceros, se é acreditavel qiic 
algum dos tres desditosos podesse recolher ao hospital por seli 
pé?! Como a trapaça era lançada em papel conjideucial, criam 
os vandaloe (vandalos não, que d fazer-lhes honra immerecida, 
desde que o codigo barharo dos barbaros derradeiros s6 applicava 
no maximo, salvo erro, 200 açoites!) que n%o seria desmascarada, 
desconhecendo na sua stulta ignoranciii csta grande verdade: Os 
secrclos algurnaa vezee sepultam, oufrae vezes exhumam a histeria, 
e aaeim euccede sempre qur a louza sepulcral é soldada apenae por 
fale08 conveniencias de momento. 

A allegaqão da encephalite 6 outra trapaça tão ridicula, que nem 
merece discussão seria. 

Nem se nos diga que são officiaes os documentos que se nos 
oppõem. Pois n6s não vimos converter o atroz assassinato do in- 
feliz Estanielru da Varzea de Meruge em batalha campal contra 
um rebelde miguelista, corn documentos fabricados posteriormeutc 
ad hoc? Nos bons tempos cabralinos tudo possivrl! 
5.0 fi verdadeira impostura attribuir B sediçIo fataes C O ~ ~ P P Q U ~ ? L -  

n'as, e maior ainda 15 ella ein dizer que foram obstadas pela subor- 
dinação dos mais corpos da divisão, e pela promptidâo com que foi 
euffocada! Esses corpos estavam na occxsi&o d'ella a legoas R 
legoae de Penamacor. E os pobres caçadores entraram na ordem 
desde logo B voz conciliadora dos officiaes bemquistoe ! 

6.0 Sepretcntio explicar a setliçâo contra a rn;ijor pelos exercicios 
diarios ministrados para instrucçÂo do corpo, e pelos desejos da 



h a l 4  que em dia proximo ella possa alcançar o pleno 

mudança de quartel para Lisboa ou Porto, e não peloe mhos 
tratamentos infligidos aos soldados. 

Ora o primeiro motivo allegado 6 verdadeiramente uin escarneo, 
porque o major riào obrtgnvr a taes exercicios por falta de 
instrucfio, mas para satisfazer a sua iiidole inaldosii; e tanto 
assim, que subinettia ao cxercicio de recruta os proprios sargentos. 
AlBm de que scria tambcm esercicio de instrucção a seguiiitc jii- 
diaria? Qu:indo se falia excrcicio de fogo, em que o soldado ajnrllia 
com uma pcrii:r, corria o rnajor a fila inteira, fazendo pontes da 
pernas dos soldados, sa1t:indo com os p6s do perna a prriia! 

O segondo n%o pawc de uma futilidade risivel, porque a 
ninguem lembraria procui.:ir ir at6 Lisboa oii Porto pelo caminho 

sómente leva ao carcere. E quanto I negativa dos mlos traitos, 
admiravel a ou~ndi:i de coutrziriar o que toda a gente affirni~va. 
E tamanho reccio nutriam os deepotas, de que a atrocissiiria 

maldade provocacsc um jacto de desespero por parte dos canixra- 
das das victirnns, que se não coiiteiitaram de os ter guardado pelos 
outros dois corpos, mas collocaram na retaguarda da fileira dos . 
caçadores fortes piquetes de cavallaria de espada em punho em 
ares de ameaça. 

Talvez pela mesma razão commetteram aos soldados de iiifan- 
teria n . ~  12 a execução d e  horrivel maldade do c:tstigo; sendo 
d'este mesmo regimento os que antes d'ella foram procurar no 
monte as varas de marmelo, de que ee serviram. 

7.O Que foi verdadeiro ludibrio para com a camara dos dignos 
pares a affirmagão do ministro da guerra de que o governo satis- 
fez Bquillo a que se compromettera ao approvar-se a proposta do 
visconde de SB, porqiianto em nentiutna das posteriores Ordens do 
exercito do auno de 1830, a contar ci:t íle 25 de jullio, n.O 33, até 

de 21 de dezembro, n.O 58 (Diario ilo Cro~ieruo, ~ i . ~ ~  220 e 3041, 
se encontra, se não estamos eugii.~l:~(lo~, a rniiiima rccon~meiidagiio 
dirigida ao exercito na confoririiclxde d 'es~a proposta. E em ver- 
dade como haviam de f:izel-a uus ministros que eram em todo o 
caso cumplices, ao rneuos por ailliereiicia, da giaildc atrocidade? 

E nem os dcmoveu a consideração de que o castigo cruel, im- 
proprio jA do nosso seculo, importavx ao mesmo tempo uma clara 
offenaa das leis patrias, e um uianifest,o atteiitado contra a civili- 
x a g b  e indolc huinana do noseo povo ! 

Ora pois, cumpre que riprovciteinoe agora para o nosso c:iso a 
consequencia ou iuflueucia dos factos que acabamos tle suiuriixriar. 

Se iiinguern podia enganar-se quanto 8 origem das atrocidades 
perpetradas sobre os infelizes soldadoe do batalhão de caçsiores 



goso de todas as liberdades politicas, e ser feliz 9. sua 
sombra! 

n.O 8, 6 claro que estes niesmos deriani ter a prescicncia d'ellas, e 
porisso iiiitiir entranhado odio ao governo cabralista. E o mesmo 
suece(leii:i, cm maior ou menor gisu, com os soldados dos dois re- 
gimentos (iiifniiteria 1i.O 12 e cavallaria u.0 F)), obrigados a serem 
o iristr~imrnto d : ~  vingança e a assistirem ao feroz e iniiiioial cspe- 
ctac~ilo, e (p:ira que omittil o?) com os proprios 06ciac~sl que 
devemos crer, por honra sua, e da espccie humaiia, que no intimo 
coraçio deteutavam o que viram. 

Por tal motivo se hade explicar, que esse governo cabralista 
não aproveitasse desde o principio a cooperaçlo dos tres corpos 
contra o marechal Saldanha, coiii qiiauto lhe ficassem rnriito á mão 
para embnrgar o passo tanto aos caçadores de Cabreiia, corno aos 
de Joaquim Bento. 

Effectivaoierite, quanto as tropas da 6: divisão militar (Castello 
Branco), que se reduziam aos tres corpos referidos, apenas se cn- 
contrnm no Diario do Govrrno estas tres fugitivas refcrericixs: em 
o n . ~  90, que o commandante da 6 a divisio assegura a siia fidelid~de 
e a das tropas respectivas; em o Supplemento ao n." 90, que 08 
corpos da 2.qivisão estacionam em Vizeu e esperam as forças da 
5.6 e 6.. divierjcs; e em o n.O 97, q ~ i c  &larcclly se acha eni Penacova 
operando com o conde de 6:iiicta Maria, e com 13eriiardo Josk de 
Abreu (o general comrnand:iiitr da 6." divisão militar). 

Mas por informaçRcs pnrtirulaies nós si~bemos que Hernardo 
JosB de Al~reu recebci:~ convito do marechal par:& se pronunciar 
em seu favor, o que todavia nBo ousou, com quniito rn,~riifcstasse 
certa re ugnancia de o bater; nias que, apesar d'isso, se poz emfirn 
a enmin%o em prol do cabraliimo. 

E agora permitta-se-tios antecipar um incidente posterior. 1)~- 
rantc a estada de euas majestades (1852) em Coimbra, presentes 
algurnas pessoas no gabinete do marechal, unia d'estas notou que 
nBo tivesse sido convidado a jantar o mesiiio gcneral. 

1'01s cllc eutb em Coimbra? pergiintou o diiqiie 
Respondcritlo-ee-lli~ :iffirmativarnerite, accrescentou eotiio: Sinto 

não o ter s>ibido, p015 iiie linveria lembrado d'elle. 
Se nào estivcrarnob certissitnon da sinceridndc do marechal, 

teriamos o esq~tecimento conio justa deeforra de Iiaver sido o gene- 
ral iirri doe que jogai:lm com elle a cabra-cega no anno aiiteri~r. 

O leitor sabe e.m demasia que nesse jogo um, de olhos vendados, 
procura os parceiros, qFe á approainisqào d'ellc lhe fogcm com o 
corpo, para que Ihes nao ponha as m2os. 

Retomemos a materia: 
Egud convite i eceb~u  o commaiiilante de caç~doirq n.O 8, JOSE 

Maria Gomes. Por sigrial que ficou tão receoso de yiie isso viesse 
a babvr-se, que msudoii queirnar logo pelo ~ c u  caniarati:~ a 1iii3Sib:i 
ou oficio respectivo. E 8 provnvel que fossem t:irnbem expedidas 



Taee e80 os nossos votos. Assim oonclnimoe em 1884. 
Assim voltamos a concluir em 1888 ! 

mgativas similhantes aos outros dois commandantes de cavallaria 
n . O  8 e de infanteria n.O 12, jA se vi3 todas sem resultado. 

Posteriormente o commandante de caçadores n.O 8 recebeu or- 
dem de marcha para Castello Branco. Quando assim a dava 4 
execuç00, encontrou em S. Miguel de Acha o regimento de caval- 
laria n.O 8, e o general Abrou, que os reconduziu pelo PedrogHo e 
Caria B Guarda, onde fizeram juncçR;o com iufaiiteria n.O 12. 

NZo se tendo coiiíiança nos soldados, e ainda em parte dos officiaes 
que viam inclinados ao marechal, ordenou-se a retirada para Al- 
meida, d'onde depois de 5 dias voltaram 4 Guarda. Recebida aqui 
ordem de atacar os caçadores em Goiiveia, jA ee vê, quando havia 
a ce r te~a  de que o duque se ngo achava entre elles, marchou a bri- 
gada da 6.. divisão em direcção a Gallizes, surprehendendo-a no 
caminho a feliz nova da revolta no Porto. 

Recolheu a brigada novamente B Guarda, recebendo em seguida 
o batalhão n.O 8 de caçadores ordem de marcha para Coiinbra, aonde 
chegou a 20 de maio, partindo depois, a 8 de junho, para o seu 
novo quartel em Leiria, onde se conservava em 1854, e porisso lhe 
coube a sorte de voltar a Coimbra pela occasigo das occorreneiaa 
do carnaval nesse anno, por ordem do governo, e nHo por convite 
do governo civil. E todavia estava este auctorisado a pedir o oon- 
curso da columna volante, a que o mesmo batalhão pertencia, dada 
a hypothese de levantamento miguelista, a que j 4  alludimoa no 
vol. 3.0 ao publicarmos o nosso o8icio confidencial de 7 de janeiro 
de 1854. 

Cremos pois, como o dizemos no texto, que nHo 6 averiturosa a 
supposição de que, se o duque mnrchaese desde logo em direcção 
aos corpos da 6.a divisão, teria tido uin acolhimento favoravel. 

Seria porisso esta uma outra manobra, que, independentemente 
da revolnçZo do Porto, lhe teria alcançado o triumpho para a joetis- 
eima causa de que se fizera canipego. 

Da brigada chegaram a adherir, indo apresentar-se a Joaquim 
Bento, o tenente de cavallaria Mello Alvellos, com alguns caval- 
10s do regimento n: 8, e tarnbern sargentos de infanteris n.O 12 
e cnçadores n.O 8. E, com quanto nos pareça que assim o fizeram 
quando era jii conhecida a revolta no Porto, ainda assim o facto 
rem provar, que nas tropas da 6.' divisAo militar havia dispoeig0es 
ftxvoraveis 4 causa e pessoa do iniirechal. 

Devemos ao leitor amigo duas explica$es, cuja opportunidade 
sobr cvem neste momento : 

1 . 8  Não se creia pela nossa escripts, que dvogamos a causa das 
revolugi>es. Mantemos em principio e como regra o respeito 4 lei e 



DOCUMENTOS 

Carta regia, que exonera o duque de Saldanha 
do cargo de mordomo-m8r da casa real 

Honrado duque de  Salda.lha, do meu conselho e do d e  
estado. Dar do reino. ministro e secretario d e  estado ho- 

r a  

norario, e marechal do exercito. Eu a rainha vos envio 
muito saudar como aquelle que muito prezo. Tendo res- 
peito As considerações que me foram presentes: He i  por 
bem exonerar-vos do cargo de  mcwdomo.m6r da minha 
real casa. O que me pareceu participar-vos para vossa 
intelligencia. Escripta no Paço das Necessidades, em 7 
de fevereiro d e  1850. -RAINHA. - Conde de Thmar. 
-Para  o honrado duque de  Saldanha, do meu conselho 
e do de  estado, par do reino, ministro e secretario d e  
estado honorario, e marechal do exercito. 

& auctoridade constituida. Prova-o zí  eaciedade a nossa Theoria 
da coacç&o physica e moral. inserta em o excellente jornal a Reviata 
de Legislação e de Jurispruderwia, n.OO 494, 496, 497 e 498, que 
exbuberantemeiite depOe dos riossos sentimentos de ordem. Mas 
reconhecemos que ha crises eociaes, em que, se r insurreiç&o iiBo 
fora nm direito dos povos, seria sempre iim jacto da Provide~icir 
Divina para os preservar do abysino ou da oppressão. 

2: fi  nossa firme intençlo ntio offender quem quer que seja ; e 
porisso, se a nossa liriguagem parecer uma vez por outra menos 
favoravel a alguns individuos, dere eritender-se que sómente obe- 
doce so dever da verdade, o não tem a iiitençáo nem de os melin- 
drar, nem de negar os serviços que noutros tempos hajam pre- 
stado esses mesmos. 



Officio, que o duque de Saldanha dirigiu ao ministro da guerra, 
e que foi julgado offensivo da disciplina militar 

111. "O e ex.""r. -A pertinaz impiidencia com qiic o 
conde de  Thomar continua a ~iistentar-1.0 que o officio 
de  mordonio-ii10i. da  c,rsa redl 6 arnovivel ao real arbitrio 
do rei, coiitra o que detnonstrei pela histeria, pelo direito 
commum e pela lei fiindarnetital da  monarchia; 2 . O  que 
na carta regia, que me esbiilliou d'aqiielle officio se n2o 
faz alliisâo a crimes, não obstante a evidencia coin que o 
deinonstrei pela comparasao das duas cartas regias de  
minha nomeasEo e de  demiss5o do officio de  mordomo- 
mOr, a ninguern admirara, porque a nac;bo inteira o co- 
nhece. Nno deixar& porkiii de  causar espanto o h:iver o 
governo adoptado coiuo proprio o procedimento do presi- 
dente do conselho. 

Erigano-me; esse espanto, ainda que appareça em uin 
mornento, serA dissipado pela rechordaçâo de  que a adrni- 
nis t rago ficou inabalavel, sem embargo de  haver sido 
o seli presidente conde de  Thornar o mais directa e posi- 
tivamente accusado de  peita e concussão. 

Conto dezenove campanhas; toda a officialidado do 
exercito constitucional tem servido comigo, cnin miii raras 
excepçocs; iilas, como v. ex.& é uma d'ellas (a), rião posso 
deixar de  lhe dizer, que por muitas vezes tenho enjpre- 
hendido acções da  mais decidida c caracterisada temeri- 
dade, e senipre tenho sido feliz. Os resultados provaram, 
que apezar dbs ohstaculos que a muitos pareceriam insu- 
peraveis, a victoria era possivel. Atí: hoje, graças ao En te  
Supremo, aitida não perdi uma unica acpzo, prova evi- 

(a) Foi visivelmente alludindo a esta nseerçao do runrechnl, que o 
deputado Rebello da Siiva jogou ao ministro da giicrrn Ferrcri, 
na seseão de 8 de julho de 1850, esta acerbn iroiiin: . . . . eu digo a 
8. P X . ~  que cada um se ezpfime segundo aqfrefln com112ei$Üo de que 
L dotado; 4zão admira que o nobre ministro tenha e s ~ a  rispidez rle 
corir@o, porque eatá costumado a zer a morte nos campos de batalha, 
que, como A'apoleão, dá pontapb nas bulae . . . . . 



dente de que no sem-numero de combates, assaltos e 
batalhas em que tenho conduzido os iiieus camaradas á 
victoria, nunca emprehendi impossiveis. Não será no 
ultimo quartel da vida que siga outra vereda. 

Aconselha-me o presidente do coriselho, que se persisto 
na convicçho de que houve infracç'io de lei pela ruinha 
derniss20 do officio de mordorno-mdr, o accuqe no parla- 
meri to! ! 

Que nome merecerá aquclle que desa5a o seu inimigo 
para o logar onde tem a certeza de que o numero de seus 
amigos, eataudo para os seus contrarios na razzo de dez 
para uiii, lhe assegura a victoria? JIas n8o obstante o 
que temos presenciado, suspenderei ainda, o meu juizo. 

Em breve vai a camara dos srs. deputados occupar-se 
da discussiio do projecto de lei sobre a imprensa (Allude 
á &i das rdlhas, conzo del~ois foi chamada.). Se  o resul- 
tado Drovar aue a influencia do conde de Thomar sobre 
os mtmbros d a  camara e tal, que os leva a rasgar de 
uma marieira tão clara c evidente a Carta Constitucional, 
approvarido aquelle projecto, aguarílarei para a legisla- 
tura seguinte o fazer a accusaqão, n%o $6 do conde de 
Thoinar, rri:is de v. e ~ . ~  e d!: todos os seus collegas, que 
txo cavalleirosaiiierite tuem querido esposar a sua causa, 
e carregar com a rc~~onsabiii t lade de um acto, que ao 
principio ee dava a entender que Ihes tinha sido extra- 
nho. Se  porem a camara, zelosa da sua dignidade e honra, 
assim corno das liberdades corisiguadas na lei fundamental, 
que para sua eterna gloria nos deu o immortal D. Pe  
dro IV, rejeitar, como todos os verdadeiroa amigos da 
liberdade desejam, aquclle projecto, mostrando por esse 
modo a siia indeperidcncia, asseguro a v. ex.& que imme- 
diatamcnte apresentarei a accilsn<;20 que se me aconselha, 
niae em sentido mais lato, porque abrangera, a todos os 
membros da actual admiilistrrição. Deus guarde a v. ex: 
-Lisboa, 6 de marso de 1850. -111."O e ex."" sr. rni- 
nistro e secretario de estado dos negocios da guerra. - 
Duque de Saldanha. D 





e faça executar. Paço das Necessidades, em 13 de março 
de 1850. -RAINHA - Adriam Mauricio Guilherme 
Fer~er i .  

Proclamação de el-rei ao exercito 

Bravo e leal exercito portuguez! Um general, cujo 
primeiro dever pelos principio8 de honra e pelas leis mi- 
litares, 6 respeitar o throno, as suas constitucionaes pre- 
rogativas, e manter a disciplina, commetteu o inaudito 
e injustificavel attentato de insubordinar e sublevar al- 
guns corpos do exercito portuguea. Este criminoso pro- 
cedimento ha de ser devidamente avaliado pela nação. 

Bravo e leal exercito portuguez 1 Na qualidade de com- 
mandante em chefe, eu sou o primeiro a respeitar o livre 
uso das prerogativas da coroa. Os  militares, esaencial- 
mente obedientes, não podem, nem devem intrometter-se 
nos negocios politicos: o procedimento contrario 6 um 
attentado contra sua majestade a rainha, contra a Carta 
Constitucional e contra a ordem publica. 

Confiando na vossa lealdade, e certo do vosso pa- 
triotismo nllo hesitei um mometito em me por 4 frente 
dos bravos, que teriho a satisfação de cominandar, e a 
quem ha de competir a gloria de suffocar a rebellião. 

Quartel general no Paço das Necessidades, em 9 de 
abril de 1851. - EL-REI, commandante em chefe do 
exercito. 

Carta-proclamapão, escripta de Leiria pelo duque de Saldanha 
ao duque da Terceira 

Ill.mo e ex."'O sr. -Uma sublevação geral ha muito se 
acha preparada em todo o reino contra as prevaricações, 
roubos e continiiae infracções da constitriipão, commet- 
tidae pelo conde de Thomar. Por mais de uma vee lhe 



tenho podido obstar, fazendo ver a possibilidade da sahida 
do ministerio d'aquelle homem fatal pelos meios legaes. 
O procedimento das maiorias em ambas as camaras levou 
O desengano a todas as convicçõ~s. O unico meio, que 
me reatava para evitar uma tal suLlev:içto, era o acceitar 
o convite de muitos d ~ s  nossos bravos companheiros 
d'armas, que, horrorisados com o futuro que nos prepara 
a presença do conde de l1homar no ministerio, instavam 
para que me pozesse 6 sua frente, e por uma deinonstraç2o 
militar obtermos o fim que a naçao quer, necessita e 
obterá infallivelmente. 

AtQ este momento todos os chefes popiilares se con- 
servam tranquillos, mas póde v. e ~ . ~  ter a certeza de que 
no mesmo instante, em que se cvrivençam de que a de- 
monstração militar, de que resolvi pôr-me Q frente, não 
Q bastante para derrubar o concussionario, que opprime 
a nação, o movimento se manifestartl em todas as pro- 
vincias; e qual 15 a perspicacia humana que pcide desde 
j4 marcar-lhe os limites? 

Affirmam-me neste momento ter v. e ~ . ~  sahido de Lis- 
boa 4 frente de alguma tropa para sustentar o ministro 
concussionario, o homem que reune eni si toda a preva- 
ricação c todo o odio nacional. Tenho a doce convicsão 
do que nern um s6 dos militarc.~, que acompan2iurn a v. 
ex.", deixa de partilhar as mirih:rs icloia~, c on metis de- 
sejo& de livrar a nação do jugo, í l u w  ~"prinle .  

Senhor duque da Terceira, se v. e ~ . ~  se esquece de 
que ha depois de n6s um tiibirnal innxoravel, a historia, 
e de que as paginas gloriosas, a que v. e ~ . ~  alli tem in- 
contestavel direito, ser20 completamente neutralisadas 
pelas que competirem no campeH.0 do homem corrupto, 
do concussionario infame, do prevaricador reconhecido, 
lemt~re-se ao menos v. ex." de que pela sua conducta põe 
em perigo imminente n2o s6 o throno de sua iiiajcfitnde 
a rainha, mas faz tambexn correr os iiiaiores riscos Q sua 
dy nastia. 

Se v. ex.' prosegue; a miiii, cabe a honra de ter feito, 
durante quatorze mezes, tudo o que humanamente era 
possivel para evitar os males de uma revoluç%o; a v. e ~ . ~ ,  
a desgraça de a haver tornado necessaria, indispensavel. 



Lembremo-nos de que, se no cen ha a justiça de Deus, 
tambem as leis da moral não prescrevem na terra. 

A insurreição não ser4 uma lucta de partidos, os inte- 
resses d'estes serão extranhos a ella; o seu fim será mais 
grave, será provar á Europa que a napão portugueza 
não consente, que um systema de corrupção, de concus- 
sões e de inconstitucionalidades se eleve á altura de meio 
de governo, de doutrina politica. O movimento deve re- 
presentar pura e simplesmente a resistencia da nação Q 
morte moral, que lhe preparam depois de dilatada agonia. 

O paiz no meio da indifferença, com que o governo 
tem olhado para as suas necessidades materiaes mais ur- 
gentes, e no grito d'angustia, que solta neste momento, 
limita-se a pedir justiça e moralidade. 

Sr. duque, de v. e ~ . ~  depende o evitar os males que 
nos ameaçam: salve v. exea o paiz dos horrores, que v. 
ex." lhe prepara, fazendo com que sua majestade a rainha 
demitta immediatamente esse homem fatal a tantos res- 
peitos, e chame ao ministerio pessoas que mereçam a con- 
fiança nacional. Nunca sobre v. cx." pesou tão grave 
responsabilidade como neste momento. 

Deus guarde a V. ex." -Leiria, 11 de abril de 1851. 
- I1l.n'O e ex."O Sr. duque da Terceira. - Dupue de Sal- 
danha. 

Representação dos habitantes de Coimbra a 61-rei D. fernando, 
pedindo a demissão do conde de Thomar 

Senhor! -E não e6 uma garantia constitucional, mas 
uma franquia coeva com a fundação da nacionalidade por- 
tugueza, a prerogativa de que os povoe sempre com pro- 
veito usaram, de representar e requerer ao seu legitimo 
soberano. 

Um bom rei tiveram os nossos passados a dita de poa- 
suir, que se julgou aggravado com seus coiiselheiros o 
não dissuadirem das immeneae liberalidades que fez. 

E niro s6 este, como outros, que talvez a isso devam 
o owupar brilhantes paginas da nossa hiatoria, tomararq 

ÇOM. av o0 



por continuo encargo do governo o percorrerem a miudo 
pelo reino a fim de ouvir as queixas, e prover ás neces- 
. -  - - 

aidades dos seus povos. 
Eis ahi, senhor, a razão do procedimento e das justse 

esperanças, que animam os abaixo assignados. 
Senhor! Ha quasi doze annos, que começou a assistir 

aos conselhos de sua majestade a rainha, a D. Maria 11, 
um homem, cujo nome odioso tem sido como um 
de discordia, lançado sobre o malfadado Portugal: sem 
fazer cargo das anteriores, para o elevar ou abater têm 
havido desde e n t b  nada menos que sete revoluç0es mi- 
litares e populares. 

Muito caro esttí este homem a Portugal! Mas não vem 
para aqui a,serie dos males que elle nos tem causado. 

Senhor! E certo, 6 certissimo que todo o paiz sobre- 
maneira detesta o conde de Thomar; e, ainda que este 
homem fatal fira innocente, cumprira condescender com 
a vontade nacional; porque os prejuizos dos povos aca- 
tam-se, quanto mais as suas mais sinceras convicções! 

Os abaixo assignados, pois, senhor, nesta parte sem 
duvida interpretes da vontade de toda a nação, tomam 
a liberdade de pôr nas mãos de vossa mbjestade os seus 
votos, para que- se digne interceder para Com sua majes- 
tade a rainha a fim de demittir dos seus conselhos aquelle 
ministro, por virtude da real prerogativa, que a lei fun- 
damental depositou em suas regias mãos, e que os abaixo 
assignados submissamente respeitam. 

S6 assim, senhor, a presente guerra civil ter i  um 
termo; s6 assim se evitarão novas commoções de futuro. 

Coimbra, 19 de abril de 1851 (a). 

(a) Foi logo publicada em o Observador, n.O 395, de 22 de abril, 
com 230 assignaturas, a que se seguiram em o n.O 396, 129; em o 
n.° 397, 61; e em o n.O 398,114. Cremos que reuniria muito maior 
porção de siibscriptores; mas, por desnecesssrio, não pereistiriam na 
publicagão doa respectivos nomes. 



Declaração de adhesão pela commissáo de Leiria 
a representação dos habitantes de Coimbra 

Os abaixo assignados, membros da commissão do par- 
tido nacional do districto de Leiria, por si, e em nome 
do partido que representam, adherem plenamente B re- 
presentaçzo inserida em o n.O 395 do jornal-o Obser- 
vador-de terça feira 22 de abril, apresentada a sua 
majestade el-rei no dia 19 do corrente. 

Lciria, 24 de abril de 1851. 
Presidente, Joaquim A q w t o  Pereira da Silva. 
Vice-presidente, Fernundo Luiz Moushho de A1- 

bupuerque. 
Vogal, José da Silva Athayde. 
Vogal, Luiz Joaquim Coelho da Cunha Saraiva. 
Vogal, Cassiano Sepulueda Teixeira. 
Secretario, Antonio Xavier Rodrigues Cordeiro. 

Proclamação patriotica fabricada em Coimbra 

Soldados I -  Um ministro concussionario, um homem 
corrupto preside aos conselhos dos nossos reis; e faltando 
a todos os deveres que lhe impõe o seu cargo faz con- 
vergir em utilidade propria os actos de seu ministerio. 
Fallamo~ do conde de Thomar, d'esse ladrão, d'esse ho- 
mem corrupto, que tantas victimas tem causado ao nosso 
paiz, d'esse homem, que, banido pelas nações alliadas do 
cargo de ministro d'estado, ahi occupa este eminente 
cssgol ! Que utilidade prestar8 ao paiz este homem ne- 
fando?! Não vedes v6s os soldados sem pret, os officiaes 
sem soldo, os empregados civis sem pagamento, e o pais 
carregado de tributos?! N30 vedes o valente DUQUE DE 
SALDANHA, o heroe d'Almoster, o vencedor de cem com- 
bates, este general conspicuo, que tantas vezes vos tem 
conduzido á victoria, chamar em seu auxilio o exercito 
portuguez, para derribar este concuasionario? NBo vêdea 

- - 



os regimentos n.OS 8 e 13 de infanteria seguir a bandeira 
do vosso general Saldanha? N21o vedes que as fileiras 
d'este se têem engrosssdo com uma deserção completa doa 
regimentos, por meio dos quaes elle tem passado? Em- 
fim, soldados, a animadversbo a este ministro é geral. 
Abaixo o concussionario, abaixo o tyranno; seja este o 
vosso grito: segui o exemplo dos vossos companheiros 
d'armaa; uni os vossos votos aos do vosso anjo da victo- 
ria o duque de Saldanha; e a patria serd salva (a). 

Proclamaçào do coronel Moniz as tropas do Porto 

Soldados ! -Todos os portugueees desejam liberdade 
com ordem: querem a liberdade que nos foi doada pelo 
immortal senhor D. Pedro iv; mas pura, não sophismada. 

Este desejo achava-se suffucado, e foi para auxiliar a 
sua expressão franca, que o nobre duque de Saldanha 
convidou o exercito portiiguez. A rainha e a Carta, 
abaixo o ministerio - foi o grito alevantado : e o exercito, 
correspondendo a elle, n?io faz mais do que auxiliar o 
voto unanime da nação portugueza. 

A briosa guarnição do Porto acaba de consolidar hoje, 
ainda uma vez, dentro dos muros da cidade invicta, a 
verdadeira liberdade. 

Soldados! O nobre marechal esth em breve d vossa 
frente; o exercito todo seguirá o vosso exemplo; e a 
rainha e a Carta serão ealvas. 

Soldados : 
Viva sua majestade fidelissima a rainha a senhora D. 

Naria 11. 
Viva a Carta Constitucional da monarchia. 
Viva o nobre marechal duque de Saldanha. 

(a) Não traz data; mas ser8 de um dos dias intermedios aoe dois 
gocumentoe, anterior e posterior. 



Viva a briosa guarnição do Porto. 
Vivam os heroicoe habitantes da cidade invicta. 
Porto, 25 de abril de 1851. 
José Ma& da Fonseca Moniz, commandante interino 

da 3.a divisb militar. 

Decreto que concede a exoneração ao conde de Thomar 

Attendendo ao que Me representou o conde de Thomar, 
par do reino, conselheiro de estado: Hei por bem conce- 
der-lhe a exoneraç30, que Ale pediu, dos cargos de pre- 
sidente do conselho de ministros, e ministro e secretario 
de estado dos negocios do reino, que serviu muito a 
Meu contento. O ministro e secretario de estado dos 
negocio8 ecclesiaaticos e de justiça assim o tenha inten- 
dido e fapa executar. Paço das Necessidades, em 26 de 
abril de mil oitocentos cincoenta e um. -RAINHA. - 
FeKx Pereira de Magalhães. 

Carta do marechal dirigida de Braga na madrugada 
de 27 de abril de 1851, ao coronel Ximenes 

Braga, pela 1 hora e meia da madrugada do dia 27 
de abril de 1851. - Meu querido Miguel. -Em Galliza 
recebi a tua carta, e montei logo a cavallo, e em 20 
horas continuas aqui cheguei, por ter recebido a noticia 
de se haverem pronunciado o 8 de infanteria e 7 de 
caçadores. 

Parabens, milhões de parabens. Abraça o Moni~, o So- 
bral, e todos os nossos amigos. 

Hoje 27 porei em marcha para essa cidade estes dois 
corpos; o Ferreira mandar4 a mesma ordem ao 3, e eu 
ahi chegarei ti noite, talvez tarde. 

Adeua, um abraço ao Salvador. Teu - Saldanha. 



Declaração do conselho militar no Porto entregando os poderes 
assumidos ao marechal 

Em consequencia da feliz chegada a esta cidade do 
nobre marechal o ex."" duque de Saldanha, o conselho 
militar de conformidade com o pensamento que presidiu 
B sua installação, depositou hoje mesmo nas mãos do 

marechal toda a auctoridadc, que tinha aseumido 
com o unico fim de cooperar por todos os meios ao seu 
alcance para ronsegiiir o patriotico resultado da consoli- 
dação do throno de sua majestade fidelissima a rainha, 
e das liberdades consignadas na Carta Constituoional da 
monarchia. 

Porto, 27 de abril de 1851. -José Maria da Fonseca 
Moniz, coronel - 1). Miguel Ximenes, tenente coronel - 
Francisco Maria Mdchiades da  Cruz Sobral, ma.jor - 
Placido Antonio d a  Cunha Abreu, capitgo - Salvador 
d'oliveira Pinto da França, tenente. 

Agradecimento do marechal ao conselho militar 

O acerto, coragem e firmeza,. que desenvolveu o con- 
selho militar, encarregado na minha ausencia de todos os 
negocios tendentes ao bom resultado da sancta e justa 
causa nacional, em que nos achamos empenhados, torna-o 
digno dos maiores elogios. 

E m  nome da patria e do exercito rogo a todos e a 
cada um dos seus membros queira acceitar os meus maia 
puros e cordiaes agradecimeÜtos ; aproveitando esta occa- 
si30 para egualmente testemunhar o meu reconhecimento 
a todas au auctoridades e demais cidadãos, que efficaz- 
mente prestaram ao mesmo conselho o seu effectivo apoio. 

Quartel general do Porto, 28 de Abril de 1851. - 
Duque de Saldanha. 



Parte telegraphica do duque de Saldanha em resposta a outra 
do duque da Terceira ao coronel Moniz, e que não consta ter 
sido publicada 

A S. ex." o duque da Terceira - O duque de Saldanha. 
-Recebi hontem ao anoitecer a parte telegraphica diri- 
gida ao coronel Monja. No officio, que de Leiria dirigi 
a V. e ~ . ~  fiz vor a necessidade de substituir o rninisterio 
por outro, que merecesse a confiança nacional. Todos e 
quaesquer dos membros das maiorias das carnaras, que 
susteniararn o ministro corrupto e corruptor, riao podem 
merecer a confianya da naqão. 

Queira v. ex.= O mais respeitosamente, que lhe seja 
possivel, levar ao conhecimento de sua majestade que 
não foi para preparar a volta do conde de Thomar ao mi- 
nisterio dentro de seis mezes, ou um anno, que o duque 
de Saldanha empunhou a espada. - Quartel general na 
cidade do Porto, 28 de abril de 1851. -Duque de Sal- 
danha. 

Proclamação do duque de Saldanha a brigada, reunida em pa- 
rada no Campo da Regeneração (Porto), em 29 de abril de 
1851 

Camaradas. - A liberdade, a independencia nacional, 
a patria em uma palavra, correram os maiores riscos. 
Se a bandeira nacional que tive a honra de alçar cahisse 
por terra, o despotismo seguiria o roubo e a concusslo 
arvorados em theoria e governo pelo ministro prevari- 
cador. 

A resoluç3o da brava guarniç3o da cidade eterna 
sempre regeneradora em poucas horas assegurou o 
triumpho da causa sancta e justa, eminentemente nacional 
que me propuz sustentar. Honra pois, louvores e agra- 
decimentos em nome da patria aos heroicos esforços dos 
eeue habitantes, que tao poderosamente a coadjuvaram. 



Ae noticias hontem e hoje recebidas me asseguram, 
que o exemplo da guarnição do Porto foi geralmente se- 
guido. A causa está salva, se nos não deixarmos illudir 
por falsas promessas. E para a pormos a coberto das 
tramas dos inimigos da nupão, conto com o vosso apoio, 
assim como que go~tosos me acompanhareis a dizer: 

Viva sua majestade a rainha. 
Viva a Carta reformada. 
Viva a guarniçgo do Porto e o exercito que adoptct 

a minha bandeira. 
Viva a cidade eterna e os seus heroicos habitantes. 
Vivam todos os portuguezes, que me hão de coadjuvar 

a estabelecer a verdadeira liberdade, unida ao sincero 
acatamento pelo throno; a libertar a patria, a patria op- 
pressa e aviltada pelo dominio de um homem immoral. 

Officio circuiar do duque de Saldanha 
as auctoridades administrativas 

Secretaria civil - Repartição do reino. - Circular. - 
111."O e sr.-Tendo sido por mim alevantado o grito 
nacional, que vai sendo t3o geralmente repetido em todos 
os angulos do paiz, e cumprindo que a nação conheça os 
principias que dirigiram e dirigem o meu proceder, em 
nome de sua majestade a rainha determino a v. que faça 
immediatamente conhecer aos povos d'esse districto, por 
meio das auctoridades suas subalternas, que o meu fim, 
todo leal, franco e patriotico, B consolidar O throno de 
sua majestade fidelissima a rainha a D. Maria 11 e 
as liberdades consignadas na Carta Constitucional da mo- 
narchia, com as reformas que a ex~eriencia tem demons- 
trado necessarias, a 6m de que as mesmas liberdades não 
possam ser sophismadas como at6 agora Q sombra da 
mesma Carta. 

Para isso o primeiro passo d sem duvida a queda do 
ministerio do conde de Thomar, destruindo inteiramente 
a influencia, politica que elle exerceu, ou p6de exercer 



por meio dos membros das maiorias das duae camarae, 
que apoiaram cegamente o seu ministerio. 

Da moralidade do governo de~ende  sem duvida a mo- " 
ralidade dos povos; 6 pois indispensavel que e118 se pa- 
tenteie desde o ministerio responsavel at6 4 ultima das 
auctoridades, e que cesse de Üma vee para sempre esse 
fnnesto systema de patronato e corrupção, que at6 agora 
tem sido practicado em toda a escala da cadeia governa- 
tiva. 

E preciso que tambem cesse o systema de exclusivismo, 
e que não seja uma illusão o principio consignado na 
Carta Constitucional da monarchia - que todos sEo habeie 
para exercer os empregos publicos, sem outra distincção 
que não seja a do seu merecimento-e que todos os ci- 
dadãos portuguezes são eguaes perante a lei. A denomi- 
naçlo de côr politica deve ser desconhecida ao governo 
do paiz; os homens indignos de qualquer partido devem 
ser desprezados ou punidos, se assim o merecerem; os 
honestos attendidoa e respeitados. O governo B da nação, 
6 de todos os portuguezes, e os differentes partidos devem 
ser governados ou attendidos com justiça e egualdade, e 
nenhum d'elles governar exclusivamente o paiz. 

Garantir a liberdade eleitoral. a fim de aue a exweseõo 
do voto nacional seja uma realidade, 8 d i  mais irgente 
neceaeidade, e conseguido isto, do corpo legislativo par- 
tirh sem duvida a moralidade, a justiça e as medidas que 
devem conduzir este paiz aos melhoramentos materiaea 
de que tanto precisa, e que tanto merece. 

Liberdade com ordem, justiça e moralidade, taes são 
as necessidades publicas; e 6 para obter este resultado 
que eu conto com o auxilio de todos os portuguezes ho- 
nestos. Deus guarde a v. ex."-Quartel general no Porto, 
em 29 de abril de 185 1. - Duque de Saldanha. 

I1l.mO e ex."O Sr. governador civil do districto do Porto. 
Identicas a todos os governadores civis do reino. 



Proclamação do conde de Sancta Maria 

Soldados! Desde o momento em que fui encarregado 
de vos commandar, assentei conduzir-vos como soldadoe 
disci~linados. a todos os actos. auc as circumstancias of- 

1 < 1 

ferecessem; isto se tem verificado at6 hoje, e deve con- 
tinuar: pelas noticias que acabo de receber é certo que 
as tropas da 3.a e 4.a divisi3es militares, assim como as 
que se achavam em Vizen adheriram ao fim a que se 
propoz; a. e ~ . ~  o marechal do exercito duque de Saldanha, 
cujas ordens j& hontem tambem solicitei; cumpre-nos pois 
annuir t i  declaração jA feita pela maior parte do exercito, 
mas com ordem, subordinação, obediencia e re~peito aos 
superiores; como soldados disciplinados e com todo o so- 
cego invoauemos os nossos cordeaea vivas. 

L7 

Viva sua majestade a rainha. 
Viva a Carta Constitucional. 
Viva sua majestade el-rei, commandante em chefe do 

exercito. 
Viva e. ex." o duque de Saldanha. 
Viva todo o exercit-o sempre leal em suetentar o throno 

de sua majestade a rainha. 
Quartel general em Vizeu, 30 de abril de 1SB1. - 

Conde de Sancta Maria. 

Proclamação aos habitantes de Lisboa dos tres ministro8 
ultimamente nomeados 

Habitantes de Lieboa! Sua majestade a rainha, no- 
meando o marechal do exercito, duque de Saldanha, chefe 
da administraçto, que tem de governar e regenerar O 

paiz, adoptou sincera e cordealmente o movimento na- 
cional que acaba de completar-se,,e de que é garante O 

mesmo exercito que o promoveu. A sua frente est0 o ma- 



rechal Saldanha, assim como t i  frente do governo que 
sua majestade lhe confiou. 

Ninguem de boa fd póde conservar duvidas, ou receios, 
quando todas aa forças materiaes e moraes do pai5 estto 
nas proprias mãos, de quem mais interessado d em manter 
a ordem de cousas proclamadas. Socegae, pois, e nlo voe 
deixeis fazer instrumentos das intrigas e das ambisões 
dos mal intencionados que pretendem abusar do vosso 
amor pela liberdade e do vosso enthueiasmo pela cauea 
da patria. 

Os actuaes ministros nno podem nem devem fazer mais 
do que manter a ordem e a segurança publica, e têem 
instantemente rogado e aiiciosamente esperam a vinda 
do presidente do conselho, a quem definitivamente com- 
pete organisar o gabinete e prover a tudo o que o paiz re- 
clama. 

Habitantes de Lisboa! O pronunciamento da capital 
está feito. Os tumultos que ultimamente têem apparecido 
não podem ter objecto, nem servir senão para assustar os 
animos e dar pretexto a maquinaçaes fataee para o paiz. 

O governo faltaria aos seus mais importantes e impre- 
teriveis deveres se os tolerasso. 

Responsaveis para com a rainha, para com a na$to e 
para com o presidente do conselho, os ministros interinos 
de sua majestade estão resolvidos a desempenhar o seu 
dever e a empregar todos os meios para evitar a desordem 
e a anarchia; -e para isto coniam com a cooperação de 
todos os amigos da liberdade e da independencia na- 
cional. 

Viva a rainha! 
Viva a Carta Costitucional! 
Viva o duque de Saldanha! 
Lieboa, 4 de maio de 1851. - Bariio da Lua - Bar& 
EFancos - Marino Miguel Franzini. 



Carta dirigida por S. majestade a rainha ao duque de Saldanha 

Sei que faço justiça aos sentimentos do marechal Sal- 
danha, quando acredito que elle não 15 capaz de querer 
abusar da situação em que se acha. Es t i  na sua mão 
impedir que as funestas illusões que ultimamente se dis- 
siparam não sejam substituidas por oatras, que venham 
pôr em risco a independencia da naçgo e do throno. Te- 
nho f6 na sua honra, no Beu pundonor de militar e de 
cavalheiro; e confiadamente entrego ao amigo e ao ge,- 
neral de meu pae o futuro d'este paiz e d'esta corôa. E 
minha firme resolução que sejam extirpados todoe os 
abusos, que se não sophieme o systema constitucional, e 
que o meu nome não sirva mais para cobrir injustiças. 
Deve crel-o e púde asseguril-o a todos. E faça com que 
os inimigos da monarchia não contem por triumpho seu 
o que s6 deve ser a victoria da razão e da moralidade 
publica. 

Assim o espero do duque de Saldanha, e lh'o agra- 
deço de todo o coração (a). 

( a )  Extrahimos esta carta das Memoriae biographicar de Gar- 
rett, pelo sr. Francisco Gomes de Amorim, vol. 3.0, pa . 277, que P a faz preceder de algumas linhas sobre a Regeneraç o, não de 
todo conformes & realidade e serie dos factos, Bs quaes acrescenta : 
Logo que porte das tropas que deviana combatel-o (o msrechai) se 
passaram para elle, houve cmmoçaio no paço. Garrett, c h a d o  
alli, foi de parecer que a rainha riirigisre ao marechal esta carta 
( A  do texto.). Depois de a transcrever, diz o ar. Gomee de Amorim 
que i nora se foi expedida. 

~efei iodo-se a estas palavras do mamo ar., diz o ir. Joaquim 
Martine de Carvalho em o Cm'drieense ,  n.. 3:891, de 6 de desem- 
bro de 1884, que effectivamente foi expedida, poisque quando em 
maio de 1851 o duque de Saldanha veio do Porto a Coimbra, 
achando-se na hospedaria de Francieeo Lopes de Carvalho, ao Caes, 
nã duvidou ler a referida carta diante de diversas pessoas. 8 com eEeito certo, que em a noite de 6 para 'i de maio a 
duque leu uma carta que recebera de S. majestsde a ar.. D. Ma- 
ria u, e segundo a nossa lembrança era modelada no eapirito do 
raeccmnho de Almeida Garrett. 

Não B porém agora possivel averiguar ee a merma carta era a 



Felicitação dos estudantes da Universidade ao duque de Sal- 
danha, por uma commissão composta de João Antonio dos 
Sanctos Silva, Antonio José Teixeira, Autonio dos Sanctos 
Pereira Jardim, Antonio Ferreira Girão e José Joaquim Vieira 
no dia 6 de maio de i852 

Senhor. - O  brado espontaneo e unisono, que enthu- 
siasticamente tem echoado desde uma a outra extremi- 
dade da nação, não podia deixar de ser repetido por co- 
raçõee jovens, em que as nobree ideias de liberdade pal- 
pitam. 

A reforma, tantas vezes proclamada e outras tantas 
niro realisada, tem sido sempre a sublime aepiraç0o d'eata 
academia. 

O marechal duque de Saldanha constituindo-se o in- 
terprete das necessidades d'um povo livre, continua 
triumphante a gloriosa empreza por que a nação tem 
constantemente anhelado. 

A academia julga pois do seu dever exprimir por meio 
de seus orgãos -a sua dedicação, respeito e enthu. 
eiasmo, pelo cidadão benemerito, que, a despeito de todos 
os perigos, fez vergar debaixo de sua espada victoriosa 
a prepotencia, e o despotismo ferreo d'um governo, que 
pretendera agrilhoar um povo livre, aniquilando-lhe o que 
para elle ha de mais caro: -a  independencia e a liber- 
dade. 

A academia tem a8 mais bem fundadas esperanças, que 
o nobre marechal levar8 a effeito as promessas de reforma, 
alcançando por isto os titulos de um eterno reconhecimento 

reproducção fiel d'esse rascunho ou bwriio, ou ao contrario con- 
tinha alteração em alguma ou algumas partes d'elle. 

Em todo o caso devia ter a mais a indieaçâo do deetinatario, a 
data e assignatura que nelle se n8o encontram. 

Tambem hoje não podemos dar fb sobre se o marechal trazia j4 a 
referida carta do Porto, a recebeu em marcha, ou lhe foi entregue 
em Coimbra, ainda que tudo isso 6 indifferonte, excepto para cal. 
~ u l a r  por approximagb a data d'ella. 



da parte de todos os homene livres, que almejam pela 
felicidade da sua cara patria. 

Resposta do duque de Saldanha 

O marechal respondeu resumidamente nos seguintes 
termos: - cQue sempre fôra liberal; que depois de ter 
empregado todos oe meios legaes, para derribar um go- 
verno reconhecido de immoral e corrupto, vendo que estes 
meios tinham sido ineEcazes, desembainhara por ieso a 
sua espada, acompanhado d'alguns bravos, e confiado na 
lealdade, apoio e cooperação de todos os homens libersee 
da nação portugueza. -Que esta esperanga fora com- 
pletamente redisada, e que uma das partes do povo que 
mais tinha contribuido para isto, e a quem tinha maie a 
agradecer, era a briosa mocidade academica, a quem 
tributava os maioree signaee de reconhecimento e grati- 
&o. D 

Accreecentou ainda o marechal:- c Que a primeira parte 
d'eete drama politico j4 tinha sido concluida, e esperava 
que a eeganda fosse pacifica ; entretanto, que nDo desis- 
tia da eua empreza em quanto não visse consolidado o 
principio por elle proclamado no  porto.^ 

Em seguida o marechal foi rogado pela commissão para 
apparecer a uma das janellas para eatisfazer tí academia, 
que reunida o desejava victoriar. Apenas appareceu, rom- 
peram com o maior enthusiasmo estrepitosos vivas: 
A reforma da Carta. 
A liberdade. 
Ao marechal duque de Saldanha. 

O marechal correspondeu com os eeguintes vivas: 
A mocidade estudiosa. 
Aos briosos academicos, futuras eeperanças das liber- 

dades patrias. 
Ao despedir-se da commisalo o marechal abraçou o 

poademico JosB Joaquim Vieira. 



Portaria do duque de Saldanha concedendo dispensa dos actos 

Attendendo a aue durante o corrente anno lectivo a 
mocidade academLa da Universidade de Coimbra tem 
dado as mais assignaladas provas d'assidua applicaç80, 
singular respeito para com seus mestres, e exemplar com- 
portamento civil : 

Attendendo a que durante a crise, por que o paia acabou 
de passar, tem mostrado o mais acrimlado amor pelas li- 
berdades patrias: 

Attendendo a que neste sentido prestou valiosos ser- 
viçoe por occasit9o do pronunciamento popular e militar 
occorrido nesta cidade nos dias 23 e 28 do mez de abril 
ultimo : 

Em nome de sua majestade a rainha determino o ee- 
guinte : 

1." Ficam dispensados dos qctoe todos os estudantes que 
freauentaram as faculdades da Universidade no corrente 
anio lectivo, depoio de competentemente habilitados peloa 
conselhos das respectivas faculdades. 

2 .O  Aos repetentes, que se acharem naquellas cir- 
cumstanciae, ficam dispensados os actos das theaes. 

3 . O  Pôr-se-ha ~ o n t o  em todos os annos das faculdadee 
aeademicas, cnjae aulm foram mandadas oontinuar. 

4." O prelado da Universidade B incumbido de dar 
execuç80 à presente ordem. 

Quartel general em Coimbra aos 6 de maio de 1851. 
- Dugw de SaIdalaha. 

Felicitação dos homens de letras ao duque de Saldanha 

Marechal. - A  Providencia coroou a vossa dedicação 
e o vosso arrojo. E a Providencia não põe tanto poder 
nas mlos d'um homem senão para o bem de todos. Usae 
d'elle para oousas liberaea, grandes, uteis e glorioeas, a 



tereie a coopera90 de quanto8 prezam dev6rae a fortuna 
da na@ e sentem as suas desgraças. 

Lisboa, 'i de maio de 1831. 
José Feliciuno da Silva Costa. 
Josb Esteuão Coelho de Magalhães, 
José Vicente Barhosa du Bocage. 
Albino fiancisco de Figueiredo e Almeida. 
Antonio de Serpa. 
Jodo Ferreira Campos. 
Joob Maria Grande. 
Joaquim Henrique Pradesso da Silvei~a. 
Guilherme José Antonio Dias Pegado. 
José Maria Latino Coelho. 
Francisco Antonio Pereira da Costa. 
Luiz d'Almeida Alhuquerque. 
José de fieitas Teixeira S'iudo de Castello Branw. 
Joao d'Andrade Como. 
Daniel Augmto da Silva. 
EFancisco da Ponte H d a .  
Antonio Diniz do Couto Valente. 
Joaquim José Gonealves de Mattos C'orreia. 

Proclamação do duque de Saldanha aos habitante~ de Lisboa 

Habitantes de Lisboa. -O penda0 que tive a honra de 
arvorar é tão eminentemente nacional, que, apenas conhe- 
cido, foi logo adoptado em todos os cantos do reino, da 
maneira a mais sincera, franca e resoluta. Consolidemos 
o throno de sua majestade a D. Maria u e sua dy- 
nastia; reformemos a Carta Constitucional; façamos uma 
eleição realmente livre, para que possa haver uma ver- 
dadeira representaçao nacional; e o systema de irnmora- 
lidade e de corrupção, de peculato e de roubo, que se 
tinha arvorado em theoria de governo, será aubstituido 
pela justiça e liberdade, pela moralidade e economia. 

Em poucas horas conto eetar entre v6s: eei que os 
%entes do minietro oorrupto e wrruptor eopersm por esse 



momento para levantar gritos sediciosos; se tal acontecer, 
prendei o primeiro que a tanto se abalanpar, entregae-o 
4s auctoridades, para que seja punido. 

Tenho alcançado a mais intima convicção da naciona- 
lidade do pendgo que arvorei; e persuadido de que os 
meus patricios lisbonenses me conhecem, tenlio porisso 
a certeza de que me fazem a justiça de acreditar que Lei 
de usar de todos os meios ao meu alcance para o fazer res- 
peitar. 

Quartel general no Porto, 9 de maio de 1851. - D u p  
de Saldanha. 

Proclamação de despedida do duque de Saldanha 
aos habitantes do Porto 

Bravos e generosos habitantes do Porto! - Deixo-vos 
cheio de saudade e gratidão! Partindo, parece que uma 
porção do meu coraplo fica entre v6s! Deixo com pena 
os muros da vossa cidade! 

O vosso enthusiasmo pelas grandes ideias, a vossa de- 
dicação pelas acpões generosas, o vosso amor pela nossa 
cara e desditosa patria e pelo Iuatre do nome portuguez, 
ser8 sempre presente S minha memoria como o testemu- 
nho -esse caro testemunho - dos affectos que me mani- 
festasteis. - Acreditae-me: eu ufano-me de haver mere- 
cido esses affectos; e as ultimas horas do dia 27 de abril 
considero-as eu como as mais bellas da minha vida! 

Briosos habitantes da cidade invicta! Acolhei cardeal- 
mente esta sincera expressão de affeição e reconhecimento. 
Eu vou acompanhado de urna parte do bravo exercito 
regenerador entrar na capital do reino; ahi se comple- 
tar4 todo o meu pensamento, que 6 puro como a vossa 
lealdade, e patriotico como o vosso corap3o ! 

Portuenees, conCiae sempre em mim, como eu confio in- 
teiramente em 176s. E todos -confiemos todos na Provi- 
dencia, que nunca ha de abandonar este pniz! 

Quartel general no Porto, 11 de maio de 1851. -Dupw 
de Saldanha. 
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Carta do conde do Casal ao duque de Saldanha 

IILmo e ex.'"O sr. -Meu prezado duque. -Tenho a 
honra de dirigir-me a v. e ~ . ~  para significar-lhe a minha 
alta consideração e amisade, que sempre tive e tenho a 
V. exaa 

Ex."O Sr. Collocado como estava por sua majestade 
no commando da 3." divisão militar, tinha por dever ser 
fiel B soberana e obedecer ao seu governo. ExSm0 duque, 
se os meus deveres n8o fossem superiores ao impulm do 
meu coreçiio, eu teria secundado a v. e ~ . ~ ,  mas o dever 
de amisade desapparecia diante do dever da honra, q;e me 
marcava a estrada que tinha a seguir, do que nao me 
arrependo, nem v. e ~ . ~  criminari a minha conducta. 

Meu prezado duque, nada peço a v. ex."; mas se a 
minha espada ainda fôr mister para defender o throno de 
sua majestade, e sustentar o seu governo, a empunharei 
com a mesma lealdade, com que sempre cumpri os meus 
deveres. 

De v. ex." camarada e amigo velho - C d e  do Casd.  
Porto, 11 de maio de 1851. 

Decreto que revoga o decreto de 13 de março de 1850, que havia 
exonerado o duque de Saldanha do cargo de vogal do supremo 
conselho de justiça militar 

Hei por bem determinar, que fique nnllo e de nenhum 
effeito, e considerado como nIo havendo existido, tran- 
cando.se nos registos respectivos para que n?lo reste ves- 
tigio algum, o decreto de 13 de março do anno proximo 
passado, pelo qual foi exonerado do logar de vogal do 
supremo conaelbo de justiça militar o marechal do exer- 
cito ddiique de Saldanha. O ministro e secretario de estado 
interino dos negocios da gaerra o tenha assim intendido 
e faça executar. Paço das Necessidades, em 12 de maio 
de 1851. - RAINHA. - Barão de Francos. 



Decreto que confirma oe actos do duque de Saldanha, 
expedidos em nome da rainha 

Hei por bem confirmar as promoções emais deepachos, 
tanto militares como civis, que durante a situação actual 
teem sido feitos em meu nome pelo marechal do exer- 
cito duque de Saldanha, presidente do conselho de mi- 
nistros. Os ministros e secretarios de estado interinos de 
todas as repartiçaes assim o tenham intendido e façam 
executar. Paço das Necessidades, em 13 de maio de 
1851. -RAINHA. -Burilo de Nossa Senhwu da Luz- 
Barão & Francos - Marino &ligue1 Franzini. 

Felicitação da camara municipal de Lisboa 
ao duque de Saldanha 

Marechal! -O rasgo de rara devoção, que desem- 
bainhou a gloriosa espada do duque de Saldanha, nunca 
ser& esquecido. A nação confia tudo das virtudee do 
homem, que ousou commetter o exito de uma grande em- 
preza A benção de Deus e z í  fortuna da sua espada. Por- 
tugal olha com respeito o cidadão, que, não tendo já que 
deeejar em honras e gloria, quiz escrever um exemplo de 
nacrificio na historia da sua patria, espondo tudo por 

e. 

ella. 
Um dia os vindouros dirão comnosco, que o marechal 

Saldanha, affrontando exilios e desgraças, e offerecendo 
pela liberdade quanto ganhou defendendo a liberdade, 
foi o egual de Washington, o primeiro doa cavalheiroe, 
o mais dedicado dos cidadfos. 

A camara municipal de Lisboa, felicitando o marechal, 
felicita a patria, e com ella commemora este dia, que 
todos esperamos que seja a aurora de uma epocha nova e 
gloriosa. 

Camnra municipal de Lisboa, 15 de maio de 1851. - 
O presidente, Nuno José f ereira Basto - Vhconde de 



Monçao - Bento José Teixeira Penna - Luiz Antonio 
Martins - Jeronymo Elias dos Sanctos - Joaquim José 
Fernandes - Frederico Augu,sto Feqreira - João Ribeiro 
Franco-Mnnoel Joaquim d a  Rosa- Antonio de Carvalho 
- P. M. Beasone Sobrinho. 

Resposta do duque de Saldanha a camara de Lisboa 

Senhores:-Os votos e as felicitaçtfes, que a camara mu- 
nicipal de Lisboa acaba de exprimir-me em nome dos ha- 
bitantes da capital do reino, sHo summamente gratos ao 
meu coração. 

Antigo soldado da liberdade, nunca a minha espada ha 
de desembainhar-se senão em sua defeza e na da patria! 
Companheiro e amigo do imperador D. Pedro, quero 
acabar como elle, abençoado d'este povo bom e generoso, 
que acaba de receber-me tão cordealmente em seus bra- 
ços ! 

Dizei, senhores, aos habitantes de Lisboa, que as effu- 
sões de alegria, com que hontem me acolheram, anima- 
ram o fogo de meus velhos dias, c remoçaram o meu 
enthufiiasmo pelo bem commum. Dizei-lhes, que as co- 
r o a ~  de oliveira, que hontem me offereceram, me sHo 
ainda nisis gratas, do que as coroas de louro, que a 
minha espada teve a fortuna de colher nas nossas luctas 
de independencia e liberdade. Dizei-lhes, finalmente, 
que os affectos que esta leal cidade, e todo o paiz me 
teem liberalisado, me constituem numa obrigação de honra, 
nulua divida sagrada, 4 qual Gcam empenhadas as minhas 
cãs, que eu poria em vossas mgos, como D. Joto de Cas- 
tro, se podesse suppor que duvidaveis da minha palavra. 

Senhores, eu conto cortfiadamente com a cooperação 
do povo, n2o s6 de Lisboa, mas de todo o reino, para 
levar ao cabo a obra da nosea regeneração, que se resume 
nestas quatro palavras - justiça - liberdade - ordem 
- e moralidade. 



Felicitação da mocidade de Lisboa, cavalheira e cavalIeira, 
presidida pelo ar. Jose Maria do Casal Ribeiro, hoje conde de 
Casal Ribeiro, ao duque de Saldanha por occasiiio do seu 
desembarque em Lisboa, a 15 de maio de 1851 

Vimos, em nome dos cavalheiros, que teetu acompa- 
nhado a r. e ~ . ~  neste dia de regosijo publico, felicitar 
a v. e ~ . ~  pela sua feliz chegada a esta capital; e ao 
mesmo tempo prestar uma homenagem franca e leal aos 
actos de dedicapão e coragem que v. exea tem practicado 
para expulsar d'este pais uma administração corrupta e 
odiada, e inaugurar uma politica verdadeiramente nacio- 
nal. Entre estes cavalheiros, como entre o innumeravel 
povo, cujas ornções v. e ~ . ~  tem acolhido, não ha o exclu- 
sivismo de uma parcialidade politica. Alistados debaixo 
de diversas bandeiras, unem-se todos aqui, para victoriar 
o restaurpdor da liberdade e da dignidade do povo por- 
tugiiez. E mais um facto, no qual v. e ~ . ~  ver4 que a 
ideia generosa de fraternissção dos partidos, nesta sancta 
cruzada de regenera930 publica, 6 uma ideia sympathica, 
que desperta um echo universal entre todos os filhos 
d'esta nossa até agora malfadada napão. Estas acclama- 
ç8es espontaneas, este enthusiasmo universal são um 
documento de que na obra que v. ex.hncetou tão glo- 
riosamente no campo como valente militar, e vai agora 
consummar no gabinete como habil estadista, p6de e deve 
contar com a cooperação sincera de todos os bons portu- 
guezes. 

Resposta do duque de Saldanha 

Estou por extremo penhorado dos obsequios com que 
tenho sido recebido pelos cavalheiros, quc hoje me tecm 
acomparihado, e por todo o povo da capital. Nada me po- 
deria rier mais grato do que ver, que a ideia da união ontre 



todos os portuguezes amantes do seu paiz B geralmente 
acceita. Unindo-nos todos em roda do throno constitucio- 
nal, satisfazemos a primeira necessidade publica, e poder4 
começar paya a nossa patria uma epocha de justiça. Peço- 
lhes que tranemittam As pessoas, que me teem acompa- 
nhado, a expressão d'estes sentimentos e da minha gra- 
tidgo. 



Quando no anno  d e  1846, a revoluplo nacional triùm- 
phou e m  Coimbra e e m  seguida se  installou a j u n c t a  
governat iva e m  a noite d e  1 7  para 18 de maio (a), proce- 

(a) O Conimbricenee n.O 4:153, de 14 de junho de 1887, suppãe 
creados então dois corpos, em a noite de 16 a commissão prepa- 
ratoria, e na manhã de 17 a juncta governativa. 

Naturalmente auctorisa-se o mesmo alils eruditissimo jornal 
no que sobre o ponto escreveu o Grito Nacional n.O 1. 

A verdade Q porbm que a installação da tal commiseu'o prepara- 
toria 8 pura chimera, porquanto dizendo-se no referido Grito Na- 
ciolsal, que ella ficou composta dos que depois foram vogaea da 
jnncta-Campos, Pinto Bastos, Osorio e Sousa, Vaaques da Cunha, 
e Casal Ribeiro, e al6m d'estes de Cassiano Tavares Cabral, o 2 . O ,  
3.0 e 4 . O  estacionavam nessa noite, 4 frente das forças populares 
respectivas, no logar dos Fornos r 7 kilometros de Coimbra, e só- 
mente entraram com ellas nesta cidade cerca da8 5 horas da  ma- 
nhii de 17. 

(E 6 isto tffo vordade, que, em confirmação, vamos adduzir o se- 
guinte episodio: Havia tambores e cornetas, senão $ farta ao menos 
quanto baule, como se diz em formulario de pharmacia; mas musica 
sómente a trazia o batalhão de Aveiro. A mocidade coimbrã aca- 
demica e popular, que tinha iniciado a revolução, indo tomar o 
forte de Sencta Catharina, na Figueira da Foz (13-14 de maio), 
querendo entrar na cidade com orclieetra na frente, pediu ao sr. J@o 
Carlos, agora e jti br  muito visconde de Alineidinha, que a musica 
da 8 U A  tropa popular fosse nn frente de todo o cortejo. 8. ex a 

respondeu : A minha mwrica ndo se aepara da minha gente; c e ~ t a  
i rá  na frente otc na retaguarda como quizerem, visto que estão 
ao seu diutricto. JB se vê que a mocidade referida n&o quie pres- 



dendo-ae ai nomeaç2to de novas auctoridadee, rocebemoa 

cindir do lagar da vanguarda, e porisso teve de desistir do com- 
passo sonoro.) 

E do 5.0, que, salvo erro, tinha sahido de Coimbra a animar os 
patriotas do Nascente, cremos que sómente voltira 4 cidade, capi- 
taneando-os, no corrente do dia 17. S. ex: est4 felizmente vivo, 
p6de portanto dizer de sua justiça, e nisso receberemos mercê. 

Quauto h hora em que a juncta foi eleita em 17, temos a infor- 
mar, que proximo da noite ainda o nELo estava; e nem admira, 
porque os que pretendiam desde logo dar as cartas, esperavam que 
entrassem na cidade os eleitoree, com que contavam. 

VB, para que não esqueça. A juncta ficou composta dos seguin- 
tes cidadãos : Au.qusto Ferreira Pinto Bastos, proprietario - Fer-  
nando Eduardo Va'asques da  Cunha, proprietario, depois visconde 
de Maiorca - Prancisco de Lemoe Ramalho de Azeredo Coutiiaho, 
proprietario - João Carloe do Amara1 O60ráo e Souaa, proprie- 
tario, hoje visconde de Almeidinha- Joüo Lopes de Moraes, lente 
de medicina - Jost? Alesandre de Campos, lente de direito (pre- 
sidente) -- Josd Maria do Caeal Ribeiro, estudante de direito, hoje 
conde de Caeal Ribeiro- Manuel Joaquim de Quintella Emaux, 
estudante de direito-Manuel Paes de Figueiredo e S o m ,  lente 
de medicina - a que depois accresceu pela imposiplio de certos 
commandantes populares dos concelhos do Nascente - Antonio 
(P. c )  de Jesus Maria da Costa. Imposi@o, intetida.se, aos mandões 
que o repelliani a elle, que tanto havia trabalhado, e soffrido 
como devotado p~rtidario contra o cabralismo. 

No emtanto 6 tanibem verdade, qye o dr.  JosB Alexandre de 
Campos, recusando dias antes o convite que se lhe fizera para to- 
rnar parte na mvoluçfio, depois do abandono da cidade pelas au-  
ctoridedes cabralistas e pela tropa, ao fim da tarde de 16, se foi 
installar ern o conveiito de S. Thoinaz, dos srs. Ferrei-as Pintos 
Rastos, e desde então tornou a si a direcção suprema do rnorimento ; 
que d'ahi dirigiu a eleição da juncta por rnodo tal, que conseguiu 
que nella entrassem sómente var0es accommodaticios, comquanto 
geralmente de muita importancia social; que logrou deixar na rua 
o dr. Agostinho de Moraes Pinto de Alrneida, dr. Aritonio Joaquim 
Barjona, dr. Francisco José Duarte Nazareth e dr. Justino Antonio 
de ,"reitas, que at6 então constituiain com o negoaiante Manuel 
Jos6 Teixeira GuimarBes, dr. Jos6 Maria Dias Vieira, referidos 
Piiito Baatos, e padre Antonio, e porventura algiiui oiitro ou outros, 
o principal nucleo activo da oppo~ição ao governo crbraiista; e 
que, sendo muito malrecebida essa estudada exclusão, se virnão obri- 
gados 6 comedia de cre:ir cluatro ministerioe ( I ) ,  dando ao primeiro 
a pasta da guerra, ao segundo a da fazenda, ao terceiro a da justi- 
qa, e ao quarto s do reino. 

A scisâo estava não obsbante começada, e manifestou-se em se- 



n6s a honra de sermos nomeados administrador  d o  con- 
celho d'esta cidade (a). 

guida nas eleiçoes que parcialmente tiveram logar, e caminharia 
por diante a nao terem sobrevindo os succeesos de outubro; e di- 
remos parcialmente, porque com a noticia d'esees mesmos sucessos, 
em alguns dos concelhos do districto, reeolveu-se prescindir do 
aoto eleitoral, por se julgarem com elles prejudicadas as eleições. 

E o melhor 8 que o resultado das mesmas eleiçtes, levadae a 
effeito, ia sahindo contrario aos prebostes que surgiam ! 

(Que dura sorte a d'esta nossa boa terra! Se consegue subtra- 
hir-se com todo o pais ao governo dos maudoes centraes, tem fa- 
talmente de cahir sob o peso dos mandoes diatrâctaes e cnncelhios! 

E 8 um gostinho vel-os medrar, como as parasitas encostadas a 
boa arvore (plantada no recinto doe Loyoe). 

E a tanto tem chegado a audacia dos mofinos, que, se a arvore 
nZLo db para que tenham9as frontes coberta8 juncto d'ella, tractam 
logo de lhe .fazer a cama, para que c4ia docemente aos seus 
abauões). 

(a) Não desperdiçaremos a occasigo de referir a primeira magis- 
tratura que exercemoe, pois fomos nomeados regedor da parochia 
do Trouxemil, a que então andava annexa a nossa de Antuzede, 
no anuo de 1841. 

Que singular capricho! fi sob o imperio das modernae institui- 
ções dado a um cargo tão modesto o mesmo nome, que nas antigas 
correspondia 4 elevadissima presidencia do maior dos tribunaes; 
referimo'-nos ao alto cargo de regedor das justiças na Casa da Sup- 
plicação. 

Pelas occorrenciae do carnaval um cavalheiro, aliés tiío illustrado 
oomo probo, que então uiio tinha o governador civil dimissionario 
nas suas boas graças, pois não havia patrocinado a lista camara- 
ria, que o referido cavalheiro perfilhara, trouxe o facto para o 
mercado da publicidade. Tanto bastou para que logo fosse apro- 
veitado por individuos, qye, não podendo ferir 4 falta de flanco 
vulneravel, tinham de satisfazer-se com a pretenção, só pretengão, 
de espargir o ridiculo 

Eie como o caso se deu : O sr. dr. Joaquim Jos6 Paes da Silva, 
ue falleceu em 1874, lente cathedrxtico jubilado da faculdade de 

lireito. cuja um dos ornamentos fdn ,  rogado pelos magistrados 
administrativos do districto e concelho, para que obtivesse de 
nossa boa inãe, que Deus haja, que accedesse a que acceitassemos 
O cargo pnroehial, assim o fez. 

Hesitava ella com effeito, não porque visse nisso desdouro, e 
todavia n2o lhe faltava a justa comprehcnsão dos seus pergaminhos 
avoengos; mas porque desejava que nós não fosscmos distrahidos 
dos nossos estudos, que ainda continuavam. Mas emfim confor- 



Declinamol-a, não porque julgassem08 que mereciamos 
mais, nem tanto; mas por deferencia ao partido chamado 

moo-se, pela muita consideração que lhe merecia o cavalheiro 
referido, e at6 pelas attenções que todos da familia lhe deviamos, 
pois se havia prestado a ser nosso curador no inventario que corria 
no juizo de pae, e fora j A  um dos bons amigos do nosso falle- 
cido pae, que Deus tenha em gloria. 

Servimos nos tempos de ferias; e temos ideia de que, roga- 
do pelo administrador do concelho para jurar a Carta, cornegada 
a restaurar em 27 de janeiro, nos não presttímos ao acto, que tantas 
vezes depois havemos practicado. 

Ignoravam esses individuos que, nos primeiros annos posteriores 
a 1834, eram providos no cargo parochial homens eguaes em ca-  
tegoria aos que occuparam os grios immediatos na hierarchia 
administrativa. 

Um verdadeiro acaso fez que nos seja facil o provicl-o hoje com 
respeito 4s duas parochias referidas, a segunda das quaea 6 a da 
nossa naturalidade, e t i  de Sancta Justa, incorporada (1854) na de 
Sancta Cruz da cidade de Coimbra, que teem sido an da nossa re- 
aidencia. Com effeito nas informações dos bachareis formados do 
snno lectivo de 1840-1841, ao qual pertencemos, uma ou maia 
alminhas caridosaa de entre os vogaes da faculdade entretiveram-se 
na votação eobre procedimento e costumes a espalhar favas pretas 
por sobre rur cabeças dos moços informandos, a coberto da impuni- 
dade do sigillo, como outr'ora o insolente patricio romano distribuis 
bofetadas aos transeuntes, protegido elo valiinento dos seus sester- 
cios, por f6rma que entre 99 baciareis formados, 39 ou dois 
quintos, fomos mimoseados com a gracinlia. 

Em alguns não haveria razão dc queixa, mas, na maioria houve 
escandalo, como ainda lioje se provaria, se fosse licito mericionar 
as victimas. A iniquidade cessou j i  ha alguns annos com a justa 
providencia de se não tomarem em conta os votos desfavoraveis ou, 
como é. uso chamar-lhes, as favas pretas inferiores ao numero de 
quatro. Ora pois a n6s coube-nos simplesmente uma, cujo auctor 

.todavia posteriormente se arrependeu, por ue nos deixou sahir in- 
mlumes nas informaçbes do doutorarnento\sto, intenda-se, se nel- 
las tomou parte, p i a  podia não tornar, visto que dos dez vogaes 
da primeira congregação s6 concorreram 4 segunda quatro, que 
com cinco ausentes naquelln perfizeram nesta o numero de nove. J á  
se vê que d faculdade s6 deveinos reconhecimento, porquanto na 
votaç8o do 5.0 anuo nos honrou com um, e na do 6 . O  anno com 
dois MM. BB. aem que int,erviesse memorial. 

O pundonor, digainos virginal, de 19 primaveras julgou-se melin- 
driido, e porisso para coritrapor de futuro ao voto cortsciencioso d o  
honesto, intendemos que deviamos munir-nos cotn attestados de 
bom c6mportament0, passados pelo icdministrador do concelho, 



doa lentes, que, sobre serem amigos politicoa, o eram, o 
que maia vale, pessoaee tambem. Ora, estee pretendiam 

juizes de paz e regedores das duas freguezias da naturalidade e da 
residenoia, todos expedidos com despacho do superior, e dos d'eetes 
dois, que 620 os que vêem ao caso, 8 o seguinte o eeu teor: 

a Jogo Henriques de Paiva, capitlo amnistiado, condeoorado com 
a cruz de ouro n.O 4 da guerra peninsular, e regedor substituto 
das fregueziaa de Trouxemil e Antmede : 

~At tes to  que o ill.l°O ar. Antonio Luiz de Sousa Henriques Secoo, 
bacharel formado em direito e aesistente n'esta freguezia, sempre 
ae tem portado tão dignamente, que desafia as sympathias de todos 
que o conhecem, sendo exemplar em sua conducta moral, civil e 
religiosa, concorrendo, al8m d'isto, n'este ar. o ser um dos proprie- 
tarios da fregnezia o mais abonado de bens de fortuna, e muito 
desinteressado, o que por ser verdade, e para que conete onde 
convier, passei este atteetado que assigno. 

qAntuzedc, 29 de agosto de 1841. -João Henlzquee de Paiva, 
regedor substituto das freguezias de Trouxemil e Autueede.u 

aJosk Lopes Figueira, bacharel formado em direito, advogado 
nos auditorios de Coimbra, e regedor da parochia de Sancta Justa  
da dita cidade, etc. : 

~Atteeto em como o supplicante supra-mencionado tem residido 
n'esta parochia todo o tempo que lhe foi preciso para se formar 
em direito, tendo feito formatura no anuo lectivo proximamente 
findo, e durante o referido tempo teve sempre exem lar conducta 
moral, civil, politica (Intendo-se liberal.) c religiosa. & por ser ver- 
dade mandei passar a presente, que vai por mim aasignada. 

~Coimbra, no primeiro dia de setembro do mil oitocentos e qua- 
renta e um. E eu Ricardo dos Sanctos Mesquita, secretario d'ante 
o rcgedor, a escrevi. - O  regedor, JosC Lopee Figueira.. 

Coiucidencia, melhor, contraste notavel! O primeiro atteetante 
era o tenente-coronel commandante do regimento de infanteria 
n.O 16, que se rendeu prisioneiro na batalha da Asseiceira de 16 
de  maio de 1834 (Noticias biographicas mais extensas, escrevemos 
em o Conimbriccnse, n.O 3:875, de 7 de outubro de lWB.), e o se- 
gundo eahia das cadeias de Almeida nesse mesmo anno, para vir 
entregar-se B sua occupag20 anterior, o exercicio do fôro. 

Mas nHo s6 ignoravam isso os taes, ignoravam ainda, ou fin- 
giam i norar, que para os cargos de juizes eleitos e juizesde paz, que 
eram e categoria egual, todos paroehiaea, foram e continuaram a 
ser escolhidos em regra os principaes daa localidadesy sempre que 



que fossem08 aproveitados para o cargo de secretario 
geral, e effectivamenbe, fazendo um d'elles, o dr. Juetino 

os havia; do mesmo modo que nas corporaçòes religiosas servem os 
mais e os menos graduados, conjuricta ou successivamente, sem 
que ninguem tenha isso cm desdouro. 

Ignoravnm ainda, ou fingiam ignorar, que o desfavor em que foi 
tida a primeira magistratura administrativa, a inferior ou infima 
na esc:ila, data de 1842 em diante. Até ahi os politicos combaten- 
tes levavam em geral cada uin a sua gente h urtia, ou melhor, 
antecipalido jB entiio os accordos de hoje nas listas de maioria, 
minoria e accumulaçâo, ou pactuavam a distribuiq20 dos votos 
peloa seus apaniguados nas actas eleitoraes, ou, se se viam sem com- 
petidores ou vigi:is, niio faziaui eleiçòes, lavravam ahtae. 

Mas o cabralismo, que se propunha fundar o poder pessoal, teve 
de despontar violento ao nascer, pois se vis obrigado a opprimir 
todas as liberdades publicas e a fazer calar todas as  influencirs 
individuaes e politicns. Precisava para isso de involver a nação 
em uma rede de mallias de ferro, que de todo lhe sope;isse os movi- 
mentos, coiistituida principalmerate pelos governardores civis, admi- 
nistradores de concelho, regedores e cabos de policia. E corno csttis 
duas ultimas entidades eram as que directamente opprimiain o elei- 
tor, deu-se por odio e irrisão As suas eleiçòes o titulo de eleiçaes dos 
regedores e cabos de policia; sem embargo de que não fosse maior 
a moralidade iicm menor a responsabilidade moral e legal dos seus 
superiores. 

Quasi como succedia nos tempos da decadencia do colosso ro- 
mano. Eram os cargos da curia distribuidos como pena aos crimi- 
nosos, aos ecclesiasticos indignos, e aos rnilitaren cobardes ; e to- 
davia quem negar& que seja honra cidad8 o seu exercicio? 

Em face do que dizemos parece que o caso nHo era para mofa, 
sim para adiniraçiio; pois deviam recoiihecer qiic havia de ter j4 
alguin conceito de seriedado o rapaz, que aos 19 aunos era inves- 
tido em funcçòes publicas 

E que parece tinhamos, provam tambem estes outros factos: 
Qiiasi a seguir recebiamos a dos nopsos concidadãos,progressistas 
de então, a honra de sermos proposto para juiz ordinario do jul- 
gado, cabeça de comarcr (que nào era o juiz ordinario de hoje, 
pois substituía na materia orphanologica o juiz de direito DOS 

seus impedimentos e ausencias, e nos julgados, não cabeças de 
comarcs, exercia exclusivamente toda a jurisdicçlo). Venceu O 
cavalheiro da parcialiadade cabralista, mas ficirnos o primeiro doe 
substitutos e exercemos jurisdicçào. Mais. Do governo recebiamos 
tnmbem a outra honra da iiomeaçio de juiz substituto de direito. 

Foi ministro e secretario de estado iieste paiz um cavalheiro 
que em edade muito superior 4 nossa, exerceu a magistratura 
parochial na sua terra; e no moderno episcopado teem havido dois 



Antonio de Freitas, a proposta competente, n h  o atten- 
deram (a). 

O resultado foi que n 6 ~  não fomos providos no eecre- 
tariado, e para o logar de administrador do concelho foi 
ontzo nomeado o Sr. Francisco Henriques de Sousa Serco. 

No anno seguinte estavam as cousas preparadas para 
o levantamento geral na retaguarda do duque de Sal- 
danha, que estacionava inactivo em Oliveira de A~emeia. 
Mas, ou porque, ao passo que nos demais districtos havia 
governadores civis anteriormente nomeados, que odiam 
reaasumir f u n c ~ l s  (como eeectivamente o fez o da guarda 
nos neve dias qne esteve occupada pelas forças da juncta, 
31 de maio a 8 de iunhol. em Coimbra não ~ o d i a  isso ter 
logar (pois que nã: hav;; de vir do ~ o r t o , ~  atravea daa 
hostes cabralistas, o honrado duque de LoulB, que IA ea- - - 
tava reservado para missões inai~importantes, por exem- 
plo a de plenipotenciario na convenc;ão de Qramido), ou 

honrados ecclesiasticos, q!ie foram escrivães da administração de 
concelho. Quein ousaria vituperal-os? 

O funccionario deve ser sempre egual ou superior ao cargo aob 
o ponto de vista das li;ibilit,açGes que este exige ; mas não Q o func- 
cionario que honra a funcção, sim a funcçgo que honra o funccio- 
nario; poisqrie este B simplesmente um homem, ou cidadão se qui- 
zercm, mas aquella 8 a personificaç80 da lei. 

( a )  U m  dos colligadoe de JosB Alexandre de Campos oppog esta 
coarctada : Elle (116s) nem escrever sabe! Ao que o dr. Juatino 
acudiu de proiripto: V. S." talvez me não pwcebesse bem : nao o 
proptcz para amanuenae, mas para secretario geral; e depoie con- 
tando a occorrencia ciccrescentava rindo: O ?comem d t& bronco, 
que nem comprehendeu a minha ironia. 

No a m o  anterior havia nienos padrinhos e afilhados candidatos 
HO logar de secretario da commissão eleitoral opposicionista do 
districto, qiie sómente rendia trabalho e perseguição. E então era 
a riossa escripta unia belleza calligraphica! 

Pata  esclarecimento do publico sómente. Escrevemos mal, maa 
escrevemos coni alguma orthographia, o que basta para provar a 
facilidade da leitura. 

O motivo da hostilidade nesta e noutras coi~juiicturus jh, o mes- 
ino publico de boa fB por si oJem avaliado. Não contam os taes 
com-nosco para os aeus arranps; e nisao nos fazem favor e dilo 
honra. 



talvez porque a maioria dos chefes, compi.omettidos para 
a revolta, pertencia ao partido miguelista, a juncta in- 
tendeu collocar no districto de Coimbra um chefe liberal, 
e, sem em tal aonharmos, somos um dia surprehendidos 
com a nomeação para o cargo de governador civil inte- 
rino (a'). 

A 'hónra era immensa; comtudo nem todos a acceita- 
riam, porque prefeririam resguardar a propria pelle, não 
invulneravel ao alfange e ao pelouro cabralinos, como o 
provava, al6m de outras occorreucias, a triste sorte das 
victimes de Villa Nova de Monsarros (25 de fevereiro). 

Vinte e cinco annos e a dedicação partidaria, que n3o 
4 de uso ter cãs, ntío a recusaram. 

Valeu-nos uma pronuncia por delicto de rebellitío, a 
que POB cobro a amnktia imposta pelos tres alliados, em 
favor dos vencidos, e podia valer-nos a futura exclusão da 
faculdade de direito, então em boa parte um pouco cabrali- 
zada; e nem com outro intuito publicou o Boletim Cartista, 
n.O 173, de 16 de junho de 1847, o auto da acclumação 
do governo da juncts provisoria na Pampilhosa da Serra, 
em que nbs tomimos parte e serviu de base 4 culpa (b). 

(a) Attendendo ao merecimento, e mais partes, que concorrem 
na pessoa do dr. Antonio Luiz de Sousa Henriques Secco : H a  por 
bem a juncta provisorin do goveruo supremo do reino, em nome da 
nagão e da rainha, nomeal-o interinamente governador civil do 
districto de Coimbra.-Pnlacio da jiincta provisoria do governo 
supremo do reino no Porto, ein 20 de abril de 1887.-Jod & 
Silva Ymi~ou, vice-presiderite- Antonio Luia de Seabra - Jwtino 
Ferreira Pinto Basto-Francirco de Paclla Lobo d'Avila-Se- 
bastião d'Almeicla e Brito.-Para o dr. Antonio Luiz de Sousa 
Henriques Secco. 

(b) Eis o que se lê no referido jornal: 

DOCUMENTOS PARA A HISTORIA 

Auto de ins~llação do governo da juncta provisoria 
da cidade do Porto 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 
oitocentos quarenta e sete, e aos vinte e sete dias do mez de m i o  



Já que nlo pegou a pronuncia, quizeram oe amaueh re- 

do dicto anuo, nesta villa da Pampilhosa, e casas da camara d'ella, 
aonde se achavam reunidos os membros da mesma, José. da Silva 
Ribeiro, Manuel Affonso, e Manuel Olivença, convocados pelo adiiii- 
nietrador do concelho Joaquim Josk Antunes, em virtude do officio 
do governo civil de Coimbra, para o fim de ser installada, e pro- 
clamada a juncta provisoria do governo supremo do reino neeta 
villa; e mais presentes se achavam o reverendo prior, e o mesmo 
governador civil, e se decidiu que fosse declarado o governo vigente 
o da niesma jiincta, entrando desde j4 a funccionar as legitimas 
auctoridades anteriores 4s que intrusamente tinham oecupado os 
cargos municipaes. Pelo que se mandou lavrar o presente auto, 
que vai por todos asaignado, e eu Manuel Henriques, escrivão da 
camara, que o escrevi e aeaignei.-0 governador civil interino do 
districto de Coimbra, Antonio Luis de Sousa Henriques Secco- 
Josk da Silva Ribeiro, presidente - Manuel Affonso, fiscal - 
Manuel Olivença, vereador - Joaquim JosB Antunee, adminietrador 
do concelho-0 prior, José. Gonçalves Xavier de Almeida-Ma- 
nuel Henriques. 

E nada mais se continha no dicto auto, que para aqui fielmente 
copiei do livro dos accordilos da cainara, que actualmente serve, a 
folhas quaronta e oito, cujo livro fica em meu poder, e respectivo car- 
torio da camara. E eu Manuel Henriques, escrivão da camara mii- 
nicipal e da administração do concellio, que o escrevi, conferi e 
aasignei. - Manuel Henr2quee. 

Conferi - Hen~iques. 

Para intelligencia dos factos diremos o seguinte: Dado o grito 
da revoluçi%o em Goes no dia 24 de maio de 1847, jB no dia 25 on 
populares mais ou menos regularisados, que 14 so con regaram, ti- 
nham de retirar para as serras, graças ao infundado t o s t o  da ap- 
proximaç.50 imminente de tropas cabraliatas. 

Mas antes do critico momeuto havia o governador civil interino 
officiado As diversas auctoridadeq que funccionaram at8 o desastre 
de Torres Vedras, a fim de que reassumissem funcçoes e fizessem 
de novo proclamar o governo da juncta povisoria do Porto. Acom- 
panhando o mesmo governador civil os profugos, soube a 27 na 
vilia de E'ajão, r e  algumtis partidas populares, que ficaram 4 re- 
taguarda e no anco se dirigiam pela Pampilhosa, no intuito de 
lançar ahi o fogo 4 casa do administrador cabralista, Francisco 
Caetano das Neves e C~atro,  e porventura de consummar quaesquer 
vias de facto contra a pessoa d'elle. Repuguando-lhe que a cauea 
da revolução fosse marichada com quaeequer crimes, que não dei- 
xariam de a ella attribuir-se, comquanto sómente fossem originados 
em indisposiç5ea e odios particulares, correu alli veloz, por modo 
que se antecipou 4 chegada das forças populares. Poi-se logo guarda 



dactores tentar fortuna por outro lado. Se d o  pega de 
carro, pega de arado, diz o proverbio. 

Recolhendo B casa materna, retomimos a nosea labuta- 
ção ordinaria, agricola e tambem litteraria, dando & luz 
em 1848 o nosso livro- Manual historico do direito ro- . 
mano, e continuando a prestar na Universidado e no Lyceu 
gvatuitumenta ou com ridiculisaima retribuição serviçoe 
que hoje são pagos com mão prodiga de morgado per- 
dulario; não pondo ainda assim de parte as luctas poli- 
ticas, na camaradagem de bons amigos, todos em op- 
posiçlo ao governo cabralista em eegunda ediçã'o, e nem 
porisso nem menos leaes nem menos energicos na adver- 
sidade, porque o termo arranjo era ainda desconhecido 
no diccionario politico. 

Despontando no mez de abril de 1851 o movimento 
da Regeneraçlo, saudámol-a com eeses amigos, compa- 
nheiros at8 ahi na lucta, e todos coucorremos com o nosso 
obulosinho para o seu triumpho. 

Pretenderam elles novamente que fossemos providos 
no logar de secretario geral; mas certas infliienciae que 
na occasião conseguiram impor-se, geralmente zangã'os na 
~olitica. abanaram as orelhas. 
L NO emtanto eramos nomeados para esse cargo no dia- 

6 casa do referido administrador; as  partidas armadai foram do- 
ceia e obedientes, como se esperava, e tudo correu na melhor ordem. 

Ora pois, estava o administrador em nome da juncta e os ve- 
readores para celebrar sessão, e acclamar o governo do Porto, 
quando ao avistar o governador civil que se npproximava, vieram 
ao seu encontro fóra da villa e o conduairam 6 casa da camara. 
Uma vez ahi todos, pediram-lhe para que redigisse o auto respe- 
ctivo, e aesim o fez elle, e jB se vê que não havia de faltar a as- 
signal.~! O administrador cabralista, que fugiu a unhas de cavallo, 
com um ou dois outros cavalleiros (Quasi nos parece que estamos 
ainda a vel-os no longo horizonte das cumiadns dos montes escal- 
vados, que abragarn a villa!) regressou B Pampilhosa ainda com ae 
pegadas quentes; e o seu primeiro cuidado foi a remessa da copia 
do auto para a capital do districto, de certo sem animo hostil 
contra os seus conterraneos, uns pobres serranos, que todos usavam 
de japona, cal* de saragoça e polainas do meemo estofo, pois 
s6 o administrador do concelho envergava sobre-casara. O reeto 
sabe-se j6 pelo texto. 



tricto de Santarem pelo nobre duque de, Saldanha (a) ,  e, 
como certas vozes rião chegsin ao céo, queremos dizer 
n21o poderain echoar até Lisboa, em breve fomos de 1A 
tranfiferidos p a r a  Uoiilibra (6). 

(a) Secretaria civil -Rep:irtiçGo do reino.-- Eiii noriie de sua 
majestade a rainha detcrrriino que o (Ir. Antonio Luiz de Sousa 
Heiiriyucs Secco passe s ehcrcar as furicç<ies de secretario geral 
do dirtiicto de Santarem. 

Quartel geueral no Porto, cin 8 de maio de 1851.-Duque de 
Saldanha.-lbra o dr. Aritoiiio Luiz dc Sousx Heniiques Secco. 

(b)  Governo civil do districto de Saiitarem-1.a Repartiflo- 
l . a  becção--N.0 1:72O. - Ill.mO ar.-Tcnlio s honra de depositar nas 
milos de v. s." inclusa portaria quc, pclo ministcrio do reino, me 
foi expedida cin 4 do corr(autc, peia qii:~l v. conheccrA clne sua 
majeetade houve por bem transferil-o de secretario geral d'este 
districto para o de Coimbra, assim como que deve sollicitar o com- 
petente diploma, coni prbvio pagamento de direitos de inorcê e sello 
pela reparti950 respectiv:~. 

A commisslo, que acnho de cuiriprir, riBo póde deixar de produ- 
zir em mcii coraçZo a rriais purigt~rite dor, porisso mesmo que a 
perda de iim coinpauheiro de traballios, de uiri joven de quem n 
patria kxiito teni que esperar, de um verdadeiro typo de honra, 
probidade c iiitelligeucia, 6 uni acoiiteciinento de graiide moiita, 
não só par,L iniiii, uias sobru tiido para este districto, cluo tanto tinha 
a esperar dos proveitosos se r r ips  de v. s.a-V4 pois cumprir a 
sua nova coriiiuisstio, e peruiitta-iiie que, por esta occrsi80, lhe agra- 
deça os g r a d e s  serviqos, que uie prestuu, e a sincera dedicação e 
patriotismo com que sempre iiic cuadjuvou. 

I k u s  guarde a v. s a-S.iutarem, ti de juiilio de 1851.-0 60- 
vernador civil, J O E ~  de i411ello Giraldes Sampaio de Bourbon.- 
111 lnO sr. Antoiiio Luiz de Soma Ilenriclues Secco. 

(EspresbOes como estan, obsequiosas c amigaveis ao exceeeo 
exigeni o recoriliccin~ento de toda a vida). 

Ministerio do reirio-3.a Dil rcç5o -2.%ephrtiçíio.- Sua majeti- 
tade a rainha manda, pe1.1 sc'cictaiiíi de estado dos negocios do 
reino, participar ao g o ~  ri ii iclt~r civil do districto tle Santarem 
qiie, por decreto de 3 do a~rrciitt~. liouve por itrni tiatisferir a Aii- 
tonio Luiz de Sousa Iicnriclucs Sccco do cargo dr eecretario geral 
do sobi*edicto districto pain o i i ~  sccrc~tario gerzl do iiistricto de 
Coiriibrs; e que nest.1 ii>ttlligc~iicia cuiiipre iiititnal-o para que se 
nprcse~~tr  qiiarito R I I ~ O S  nost~! ~~lt i rno rl~stricto, H fiin de exercer as 
euas rcsp~c t i~ : i s  fnticçOeb: ausini como qiic devc sollicitar por este 
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Principihoa a servir nesta cidade 4s ordens du gover- 
nador civil, Sr. Joaquim Guedes de Carvalho e Menems, 
(que substituimos na auctoridade ao cabo de 8 dias, por 
se haver demittido o referido cavalheiro), e quasi doia 
mezes depois As ordens do conselheiro do supremo tribu- 
nal de justiça, sr. João Maria de Abreu Castello Branco 
Cardoso e Mello, successivamente visconde e conde de 
Fornos de Algodres, (ao qual viemos tambem a substituir 
nos principios do anno seguinte, por haver sido eleito 
deputado o mesmo procere); primeiramente na quali- 
dade de secretario geral e depois na de governador civil 
effectivo, a cujo cargo fomos posteriorineute promovidos, 
sem o pedir, e nem talvez o desejar (a), entreoutras tambem 
por esta razão, de que os cnthedraticos d'esse tempo nem 
almejavam que a politica foese escala para o magiaterio, 
nem o magisterio escala para a politica; em melhor por- 
tuguez, não prezavam candidatos mais doutores do que 
elles proprios os haviam feito. 

Servimos o cargo, nas duas referidas qualidades de se- 
cretario geral e de governador civil, desde o dia 9 de 
junho de 1851 até 16 de março de 1854. 

Foi esse um periodo de bastante trabalho, e tambem 
de nRo poucas difficuldades, como vai ver-se. 

ministerio o competente diploma, com prhvio pagamento de direitos 
de mercê e sel1o.-Paço de Cintra em 4 de junho de 1851.-J. F. 
Pestana. 

(a )  (Copia). - Attendendo ao merecimento e mais partes, que 
concorrem na pessoa de Antonio Luiz de Sousa Hcnriquee Secco, 
doutor na faculdade de direito, e secretario geral do governo 
civil de Coimbra; Hei por bem fazer-lhe mercê de o nomear go- 
veruador civil do referido districto. O ministro e secretario de 
estado dos negocios do reino assim o tenha entendido e faça exe- 
cutar. P a p  das Necessidades em 28 de abril de 1853. -RAINHA. 
- Rodrzgo da Fonaeca Magalhães. 

EstA conforme.-Joaquim José Ferreira Pinto da  Fonseca Telles. 



Eleições 

Com effeito tiveram logar durante elle tres eleições par- 
lamentares, duas geraes e uma suppZe?)~entar, nas seguintes 
datas: 1G de novernbro de 1851, 12 de dezembro do 
1852 e 30 de outubro de 1853, sendo na primeira co- 
operadores com o governador civil, e na segunda e ter- 
ceira singularmente responsaveis. 

Ninguem ha ahi que ignore quanto mortifica a febre 
eleitoral. Nas além dos incornmodos ordinarios, por occa- 
sigo da segunda d'ellas soffremos particularmente um 
grave desgosto. Assentada a lista ministerial doe tres 
deputados a eleger pelo circulo de Arganil, resolveu o 
governo, surprehendido pela visita que recebeu em Lia- 
boa de dois magnates eleitoraes do circulo, alteral-a sub- 
stituindo um dos tres nomes por certo adventicio. Nao 
obtemperhmos ;I mudanp, porque o intrujto, pelas suas 
relaçoes com certa geute do circulo, tornava-se obnoxio 
R causa do levantamento do prestigio da auctoridade e 4 
da segurança publica, em que nos achavamos empenhados. 
Um expediente salvou esse tal. Não tendo conseguido 
que cedessemos A vontade minieterial ou cavalheiros, com 
quem mais privavamos nos trabalhos eleitoraes, tomaram 
6 ultima hora a resolução de assignar commuminente uma 
carta (a) a cada uin dos administradores dos concelhos do 
circulo, dizendo-lhes que n6s concordavamos na eleipfo 
do substituido, e s6mente a n%o recomendavamos por me- 
lindre pessoal em tornar atraz no que uma vez estava as- 
sentado. O lance foi tão habilmente dirigido, que nbs s6 
soubemos d'este notavel mas desculpavel abuso do nosso 
nome depois de veriticada a eleipão; e que o eurprehen- 
dessemos antes, era irnpossivel, pela proximidade da hora 
respectiva e distancias a percorrer, desfazer o enredo 
urdido. 

(a) Para lhes reforçar a authenticidade escolheram portador o 
fallecido e honrado escrivão do juizo de direito, sr. Jos6 Joaquim 
da Silveira Mascaranhas, do qual j:\ fall4mos a pag. 335. . . 



Todos os adniinistrodores dos concelhos d o  circulo ac- 
cederam á r r c o m i n c n d a ç ~ o  e fizerlni a siibutitui$o, menos 
o muito digno d o  coiiceliio d e  Avo, o Sr. dr .  J o s é  Iguacio 
d e  Abrancheu Garcia ,  lic~je dignissirno juiz conselheiro do 
supremo tribuliai de jiistiçn, qiie cavallieiraniente declarou 
n3o fasia a l t t ~ a $ i o  algiiina sem rrkceber cscripta nossa. 
S e  outro pureiste eni  t ao  recto procedimento, u m  dos tres 
d a  oppos~$o rompia f"italiuciite a lista, aqiiclle proprio 
que o governo sobre todos rerwllln. Xha tiillinmos previsto 
a posuibilir1:~de de q u e  a hypotliese se dósse, visto o tlesac- 
cordo quanto  a o  terceiro d a  lista, e haviaffios resolvido 
d a r  definitivamente a claniihs50 cin seguida,  porque era 
o nnico expedierite adal>:acio para  convencer de q u e  a 
nossa pertinacia nbo hav ia  eido desleal, como em c a r t a  
posterior nos fez a justiça dr recorihet:er o proprio sr. 
ministro d o  reino (a). 

Segurança publica 

Alem d a s  eleiçõee outro a,suriij~to momentoso foi o da 
segurança publica, totaliiiente descurado nos dois con- 

(a) Abstrahimos de fallar das e1eiçGt:s iriui~i<:ipacs (camurarias e 
de juizes ordirinrioe, estas ultimas ger;~lnicniit~' scrii extrxordiiirtria 
importancia nos ji;lgados da  cabeça do coiilarca, I!orqnci eetes juizes 
ordinarios nHo funccionavam senjo ii;i ai1sciic:in <!os jiiizca de 
direito, e ainda assim ein materia orpliauologics) tliiraiite esee 
tempo; e todavia as  que tiverani~logtr em Coiintirn iio tiia 27 de 
novembro de 1853, t~roiixcram iios uiio pcquenos tlissabores. Para 
irmos com tine amigos, perclcnios momentaneamente as boas graças 
de outros amigos, egualmeiite dedicados. Era a questiXo da praga 
nova e velha pela primeira vee c.rn ecena! 

Escrevemoe uiteriormeiib sobre o assurnpto o opusculo : A8 elei- 
çces rriunicil~aes de C'oimbra para o tiomio de 1854-1855; e com 
s:itisfiiç2io ti,aiiscreveinos aqui .n nota que 16 se cricontra a p a ~ .  11 : 

~l';tluc.z :~lgueni se admire, (In qiie coin &iii~t!lli:iiite linlia. de 
couductn (a r~usaa que vitiha c l ~  i,xpor-ae) podt~ssciiios coiisegiiir 0 
vencimetito das diverrim candiditiir:is ii~iiiistc,ri;ic~a;t: ri~aiclr scr:i a 
eiirpreza, quaiido asneveraruios, yiie 110 d ia  1) mterior ;LU d:!s Iiictas 
eleitoraes estavamos sempre quites de;obrigaçòes, -e iião fosseiii 
ao tle peseoal recorihrciirieiito para com ob coricidatlaos, que iic:ll:~s 
tinham a bondade de auxi1iar.nos.u 

eTanto podia, porém, o bom noriie dos candidatos propostos, e O 

credito c apoio que o goveruo da regcneração tiiiha no paiz!. 



celhos ?e blidões e d e  Lavos. e nos 1imiti.ophes de ambos 
elles. 13 certo qiie os soffriiiientw dos povos qiiasi crmn 
deeconhecidos no pniz, porqiie os seiis oppressores forn~ii 
bastante fortes para sof'irear-lhes lá. mesmo os gemidos, e 
bartnnte validos para de5viar d'ahi as attençGt?s da aucto- 
ridade contral, aliás interessada em conservar o deayo- 
t i sno local, qiie fazia brotar da urna os falsos represen- 
tantes, que iain orri Lisboa esteiar o despotinnio csbra- 
lista. 

E com eff3ito era preferivel arranjar eleitos do povo 
pcla ~ I T S S &  latente sobre o; cleylorer, do  qiie adyiiirií os 
4 custa do emprego dt! vio?o!)~iu-\ ú luz 110 (Iiíl, para afir- 
gentar unia insioria hostil, e poder. cclvl>i.ar. o, eleição com 
uma niinoria docil e sub,jiigstl;i, coino ria cidad<. da Guarda 
ein 1845. 

Para  provar o que dizernos sobre a anarcliia brava e 
mansa que por l i  havia, é suficiente. além do mais, o 
que escrcveinos ein ae nossas Il/lemot.ias, vol. 3 . O ,  pag. 
181, e neste proprio vol. 4.", pag. 240; e nem é logar 
prqprio para tractar d e  ilovo a fundo da  materia. 

E certo que n6s tomámos por nossas mãos os trabalhos 
neste particular, porqiie ninguetn nos ol~rigou a que nos 
desviassemos da 1iul:s dc coriducta, ath entiio observada 
pelos vinte e t ~ e s  cavellieiros, que 110s anteccderarn no go- 
verno cbivil do districto, em cujo nuiiiero aviiltavam ho- 
mens de  bem, e por diverfios motivos tanibern notaveis. 

Mas emfini n2o estava a vista grosscz em a nossa indule, 
e porisso mettemos m8oe A obra, C dos trabalhos e dos 
desgostos, ein que esta nos importoii, damo'-nos hoje por 
bem pngos na tranquillidade da  nossa consciencia e na 
muda alegria do nosso corayão. 

Arrozaes 

Outro assuinpto d:t occasizo foi a eterna qi~estão d a  cul- 
tura do arroz, contra, a qiial se tomaram entIo algumas 
providencias, c iicnl por inenos se podia f:izcr, porisso 
que a aiidacia egoista dos urrozeiros chegava ao auge. 
Começaraili a semeal-o áa portas da cidade, na propria 



insua,  juncto d a  actual  e ineonuenie~~tis~mcr eetaç8o do 
caminho d e  fcrro, q u e  batc  con t ra  o angulo  formado 
pela estrada real  d o  Porto c pela estrada municipal da 
villa d e  Eiras. 

Como j& referimos a pag. 218, trouxe-nos isso o g r a v e  
desgosto d e  serrnos publicaiiicnte ccnsiirados na portar ia  
d e  28 d e  junho  de  1852, publicada no Diavlo do Goaer- 
no, n.O 155, do 1." de julho, i )  que nos l e r e u  a pedir  im- 
niediatarnentc a de i i i i s s~o  (a ) .  F":lizinc:iite foi momentanco 
esse desgosto, porquanto o Sr. iniriistro d o  reino se 

($ (Copia). - Governo civil de Coimbrn - Repartipão central 
- umero 851. - Illustrissimo c excellentissimo senhor.-Tenho 
a lioiirn de depositar ntis mãos de v. ex.. o iucluso iequerimento, 
no qunl sup~~lico de aiia inajestade o acto da minha deuiissiio do 
logsr de secretario geral d'este goveriio civil. l'ego a v. ex: se 
diguc n8o levar a rua1 cutc inuu ~~rocedirriciito, teudu eni @ta que 
por iii~iitos que sejam os drsejor que rrie animaui dc servir o meu 
pniz, 1150 6 pos~ivel que continue 110 einprego que exerço, uão digo 
já crn vista do conteúdo da portaria de 28 de junho fiudo, que, 
sciido uma censura (v. ex: decidir4 se procedente ou improce- 
dente, atteudendo ao ponderado em meus officios n.OP 849 e 850, 
de 3 do correrite), cu me resignava a oiivir de v. ex."omo meu 
digno cliefc, mns dn siin p~il)lic:iq:io no Dia1 io do GOVP).I)O, n.O 153 
do 1." d'estc? mrz, qiir me tira to(ia a força inoral parn 11rm rou- 
tiriirar no desrmpcnho das obrig:içJcri 8 incu cargo. 

Deus guarde :L v. c ~ . ~  - Coirnbra, 5 de julho de 18j2. - Illus- 
trissimo e excellentissimo senhor ministro e secretario de estado 
dos negocios do Reino. - O secretario geral servindo de gover- 
nador civil, Antortio L U ~ Z  de Sorusa Henriquee Seooo. 

Est:l conforme. - Governo civil de Coimbra, 5 de julho de 1852. 
- O  chefe da 2.a repartiçiio, Jacintho Eduardo de Brito Seixas. 

(Copia) - Senhora ! - Antonio Luiz de Sousa Henriques 
Secco, secretario geral, servindo actualmente de governador civil 
do districto administrativo de Coimbra, convencido de que não B 
da coufiança do governo ùe vossa majestade, pede muito submissa 
e respeitosarnetitc a vossa majestade ee digne conceder-lhr a exo- 
nerri9Ro do referido c:iig-o. - F, It. M.cl -Coimhra, 5 de jiilho de 
1852- -Antonio Lzciz de Souaa Ilenriquee Secco. 

Estb coiiforrric. - St?cietaria do governo civil do Coiinbra, 5 de 
julho de 1852. -0 chefe da 2.a  repartição, Jacintho Gduardo 
de Brito S&xu. 



dignou nobremente dar-nos conipleta satiefaçlio na poste- 
rior portaria dc 10 de julho, publicada no Diario do Go- 
verno, n." 172, de 23 do mesmo mez (a). 

(a) Ministerio do reino - 1: Direcyzo-2.. Repartição.-Sua ma- 
jestade a rainha, a quem foi presente o requerimento do secretario 
geral servindo de governador civil do districto de Coimbia, Anto- 
nio Luiz de Soiisa FI(~nriqiics Sccco, pedindo a sua demissão do 
logz~r qiie occiipa, lia prcsiirnpçiio de qile as port:trias d'este mi- 
nisterio de 28 de juriho passado, e 5 de julho corrente (D'estu não 
nos queixavamos, e nem havia mesmo razão de queixa.) importam 
grave censura do seu procedimento, e a perda da confiança do 
governo, manda declarar-lhe, que as dictas portarias foram unica- 
rneute destinadas a dirigir o procedimerito da auctoridade admi- 
nistrativa em relagão S cultura de arroz, e a consignar preoeitoe, 
que careciam de eer publicados,. pma que possam servir de regra 
a todos os outros governadores civis, em cujos districtos se cultivar 
o arroz, e ido a censurar o sobredicto secretario geral, cujo zelo, 
e autjidiiidade no desempenho das difficeis funcçGes, que lhe estilo 
coinmettid:~s, continuam, como atE agora, a merecer a confiança 
e approvação do goveruo. Paço das Necessidades em 10 de julho 
de 1852. - Bodrigo da Fonseca Magnlhãee. 

Para se avaliar o momentoso caso, B necessario ter em vista 
todos estes fnetores: A orizicultura B a mais pruductiva cultura, 
que actci:ilmente se conhece, até pela razffo de que aproveita ter- 
rciios que difticilmente 80 procura ri:^ acl:tpt:ir rr outro cereal. Slo 
interessados nclla os principaos proprict,arios 00s concelhos, em que 
ella se exercita. Estos, qiic t0ern I I I ~  iiitctrc*sso p:lrticrilar directo 
a defonder, irnpGern.so aos governos n:is elriçfirs. Os governos 
cedem. Os arrozeiros trininpham! A tloctiiça e a mortalidade 
augmentam ! 

be algum dignissimo ministro chega a tomar a coma a serio, 
arrefece, logo que se lhe faz uotar a inconveniencia plitiea daa 
suas audacias. Se um respcitavel proccre d;r egreja lusitana se 
substitue na acçZo da auctoridade aduiiiiistrrttiva e procura remedio 
ao mal, não logra. os seus irituitos humanitarios. 

E todavia ii%o 8 tarefa difficil domar esses taes desalmados, logo 
que o governo o queira, batendo a sua nociva influencia d'elleri 
no acto eleitoral com a sua propria influcncia benefica. 

Bem sabemos que esta não 6 a doutrina orthodoxa em pleno re- 
gimen representativo; mas cmfirn, corno os srs. ministros continuam 
a ser os grgo-eleitores do paiz, que ao menos intervenliam com 
a siin nuctoridade no sentido do bem geral. 

E se uuiri primeiro rccontro lev~suein rlieqiie, e pcrdessern dois, 
quatro, seis drput:idos, nao deveria isso ~illigil-08, J:í porqiie no corri- 
bate irnrnediato teriam os taes niacios como veludo, e jR, e muita 



Recrutamento 

Quarto assumpto foi ainda o do recs.zita7t~e~ito. Il;sciisado 
6 dizer que, apezar das leis velhas e novas que regulavam 
e regulam este ramo do serviwo piiblieo, o puro arbitrio das 
eras offcnsivaci dos capitães-mores continuo11 a vi, rrorar 
depois de  1834, e se prolongou 8th ha pouco tempo; e 
ainda nos dias de hoje as cousas não correni totalmente 
regulares em toda a parte. A prova evidente e6tA em que 
ainda os padrinlios acompanham os afilhados xt6 á porta 
d a  sala dos inspeepks, so 6 que n3o sTio adinittidos a 
descarqar dentro d'ella ! 

Já démos conta de uina providencia que adopt,ámos 
para acabar, tanto quanto possivel, com inveterados abusos 
[pag. 394, nota ( a ) ] .  Por agora accresceotaremos apenas, 
que pozemos sempre ã niaxirna diligencia em que hou- 
vesse jilstiça nas inspcc~õcs, por fúrina que se não escu- 
sasse por favoritiemo o recruta apto, vindo ein consequencia 
a declinar-se o onus respectivo sobre outro, talvez menos 
apto, e em todo o caso desobrigado do servipo pela acção 
da  sorte. 

E m  prova apresentamos estes ftwtos: l'or vezes nota- 
vamos que oe facultativos, então todos civis (porque ainda 
nXo eram cliainados a intervir os cirurgiões militares), se  
propunhani por n~ctximu òe~revole~~cicc a escusar mancebos 
com pretextos comesiiilios, por exeinplo, de  que  eram 
franzinos, ou, melhor, som a r?bustez necessaria. 

Então lhes obeervavamos : E bem bom, e naelhov do yue 
os immediatos, a quem a sorte favoreceu, poisgue nao 
teena obrigagão do seruigo, emquanto o pode~em prestar 
aquelles para os qomes sGla jòi adversu: porquanto deve 

principalmente, porque, muito mais do que isso, 8 voz publica, con- 
cede111 siiae ex.a8 A oppcsiçiio variegaèa nos arrai~jus das minorias 
e das aceumulaç<ies! 

Basta, para que se n%o suppontia arrttfo com os nossos amigos 
e corroligi >iiarios. . . . de IA; porquc dos cle cá. . . . Silencio! 



notar-se, que uina das causas determinantes dos obscyuios 
aos protegidos era a facilidade, qiie a aiictoridadc tinlin, 
de  os fazer substitiiir pelos que não logravain protectot., 
verifi~ando-se tiiais urna vez o rifiio: Quena 1230 tem p/&- 
d r i ? ~ h »  tiiowe 1)20i1'0. Agora f'elizmcnte ri,o inorriam, corn- 
qiirinto sargisseni noiitr:l vidd, isto 6, ria d s  milici:~. 

l$rain, ~tois, asses tatbs apiir::Jos; e, qerirlo rcmettidos 
ent5o por via de regra para Lisboa, dta 1:i vinbani a!guns 
recnml~iatios, e pelo corrcaio ~ e c c ~ l ~ i x  o governo civil ordeni 
do ministerio da guerra para o l r ig- r  os administradores 
dos concrllios respectivos a enfrareni no cofre central do 
dislricto c í i i~  o iuoutnrite (ias desl>c,zas, occasionadas pelo 
apnrament.1 dos recrutas, 14 julgados iiicaj1:izes. 

NZo dando por assentado, que o julgimento s ~ ~ p e v i o r  
fosse sempre juctificado, po rqu~n to  a sollicit.tção impor- 
tuna e interesseira, qual fzrnzo, tanto se irradia como se 
eleva á s  alturnn (a); ainda assim scrve elle a mostrar 
quo no julgninento iiEf'erior .e nao latlgava m3o de  qualquer 
pretexto, para declinar dos para os segundos 
o cncargo do serviço tiiilitar (h ) .  

Moeda falsa 

Outro assu~il i to h ~ i  t:iriibein o d : ~  ruoeda fLtlsa ( uc at6 
A dntn do Codipo l'enal, e ~iartieularrnante da9lt?i de  4 
de  junho de 1859, se exercia nas vuau diversas rnioifica- 
~ õ e ~  (falsificagãn de  iiioeda metallica, e de  iiiooda-papel 

(a) V& por I e i ~ ~ b r a ~ ~ y ~ .  Na curi:l dc lS(i3 a~sciitararn todos oa 
coriaes serein hnseetos iips i n f o m r e  a prcstar sobrc ciida um dos 
rnancebos isecei)seados. As vezcs siiccedcu que & rectidno iufra 
correspoodebsr a equidadr supra. Querc.iiioi dizer, o corpo municipal 
riHo se vergavri a ernp~~l110.í~ m cs s11peiio: ine~ite. . . . Nào f:illemoa 
rnnis em tal ni:~tet.i:i! 

(b) Escu~atlo 6 acc~escsritar qiic aos administradores alladidos, 
irresi)niis:tveis lielo qtic PC II:I~:B:IV:L IIRR iilsp(?(y:,:~s ~,:~pit:tl do 
distiicto, iinnca o guileriio civil exi~iu IIII~ real, iiias iiciu porisso a 
fazeude publica fo i  Icuada, porque logo se ciitrava rro cofre càiitrai 
corri o coiiataiiti~ diie ordeiis reccbidaw. 



ou de notas, nacional e extrangeira, fabrico ou passagem) 
em differentes partes do paiz, e tambem no districto de 
Coimbra. 

E m  relatorio de certa aucteridade judicial se fea notar 
que, comqiianto os perseguidos pela auctoridade adnii- 
nistrativa do districto não podeasem ser todos pronuncia- 
dos dos ,  á falta de lei, que entzo ainda niio existia (a 
citada de 4 de junho), que elcrvassc i categoria de criine 
certos actos nrcnaratorios. todavia a o  zelo da mesma au- 

L 1 

ctoridade se (leveu que o crinie fosse deòapparecendo. E: 
de certo qiie dizia a verdade. Se o mesmo crime era 
um negociõ ou arranjo, desde que aos que o exercitavam 
se causavam iricommodos c despezas superiores aos lucros, 
de necessidade haviam de mudar de rumo de vida (a). 

Expostos 

Outro foi o clu adiiiinistragzo doe expostos. 
Era nossa intcnçao caminhar neste assumpto ate con- 

(a) Deu o nosso zelo neste ramo de serviço publico motivo a 
uma accusação odiosa contra 116s dirigidx. Com effeito (deram-se 
:issim os factos, se hrm nos recordarnos), dois indiridiios do eon- 
celho de Cantanhcde haviam r0~11)ndo lim pn1)re Iiorneiii da fre- 
giieaia tlc Ilotiio, p:i~.~tiíln llie uni:& jiirit:t dc I)ezc~rrns, ~jiist:1(1~ na 
feira por 28&800 rcis, coni srssrnla crt~znrloa rioiios fnlsos, tko gros- 
sciramentc c~inliados quc s6 poilcriam enganar iim nldeiio tLo riis- 
tico e ignorante como era o vendedor. Feita a queira no governo 
civil, onde o queixoso apresentou tambeni as falsas moedas, deu-ee 
ordem P R ~ Í L  a prisgo dos dois; mas sórnl?nte uin foi preso, porque 
o outro ee evadiu. Havia ao tempo em Cantanhede um illustre ad- 
vogado, que, depois de ter drsancado a valer o administrador do 
concelho, passou a desancar tambem o governador civil, que lhe 
niio fada a vontade demittindo-o. Tendo perdido at6 o carnaval 
o seu tempo, quiz ver se o aproveitava tlepois que o mesmo gover- 
nador civil havia sido demittido. Requereu porisso A camrira dos 
era. deputados se instauraqse contra cste o processo por abuso de 
auctoridade (a prisüo do moedri1.n falso, possador, eeu constiiuinle), 
independentemente de licença do govei no, que jii rifio devia eer 
necessaria. Enviada a petiçào ao govcriio, este decidiu o negocio, 
dccl:~rariiio qiic x iniiniiriidwlc, qiie protegia os f~iiiec~ioiirrios kd- 
niiiiistr:rtivos, serido relativa aos  facto^ practicados I J O ~  elles 110 

exercicio dc fuiicçüi~s, subsistia airida quaiidu ei.:irri ilepoie exone- 
rados. (Syntheee: A p o l i t h  mettklu na addnietração !) 



seguir a suppressão da  Roda e a sua substituição por Hw- 
picio, e tanto assim, que com similhante intuito apresen- 
tdmos posteriormente, em 1853, ao parlameiito o nosso 
projecto de  lei com data de  23 de  abril (Conimbricenae, 
n.O 144, de 9 d e  junho d e  18553. 

Mas, n%o sendo isso desde logo practicavel, aproveith- 
mos as leis regiiladoras da  creacão cios Engeit(idos, geral- 
mente sem esc-i~cão. e trousnmol-as ,? vida. Em corihr- * ,  
midade coni ellas expedimos circiilar aofi administr:idores 
d e  concelho, muito siinilliaritt: 3 outras qiic a antccederatri, 
mas de  que os seus ali&s respeitaveis signatarios se esque- 
ciam (A verdade não deve  ofende^.) logo rio dia seguinte. 

D e  nrincioio notou-se urna certa frieza em lhe dar  
cumpriinerito por parte de  alguns a quem o negocio tocava, 
ou por contemplaç50 com vizinhos, ou porque elle tinha 
com effeito suas agruras. Mas, convencidos eni breve d c  
que a csl~ctliyiio da  circular era cousu &riu e d'estu vel; 
a vulcr. eiitr;~r;iiii totlos etii scrriiiclu rio vc:rclntl(~iro cniiiiriho. 

.2 

Os clfcitos do nosso csforso foraui yritueirairicute fazer 
baixar iiiii~ictli:itaiuerite a cifra das creançaa expostas; e, 
em segundo log:.iir, preparar o terreno para a futura re- 
forriia, a siibstitrii<;~o da Roda pelo Iloapicio, como ,j:l lia 
annos ee coiiscgiiiii, particularmerite pela loii.ínvel dili- 
gcnc:ia do nofiso r(~s1)~ital)ilisii11io c (~~(~1~rcci(l i , is irno cal- 
lega, o sr. (Ir. Rfaniiel Eniygdio G:~rc.ia. 

Banhos de Luso 

Oitavo assumpto foi o dos banho8 de  Luso. 
Scria gravissiiiia injuria afirmar que o estabelecimento 

dos banhos d e  Luso se devesse a oiitra pessoa, que não 
seja o illustrado lente decano jubilado da  faciildade de  
medicina, sr. dr .  Antonio Augiisto da  Costa Siniões. Mas 
para levar h cxecuç3o os seus patrioticos e betieficos in- 
tuitos carecco o incsirio ri~vallieirr, de aiixiliaresi, ci~jos O 

inais Iluinilde foilios nús. 
Com eífeito, ii;o 4rric.ritc pron1uvt:iiios quc algumas 

assocli:tções d e  bclicficcncis do districto coiicoi retsciii para 
a editicação humanitaria, mas consultados particularmentg 



pelo sr. duque de Saldanhn, por accasião da visita de 
suas majestades ris provincias di, norte, sobre quacs es- 
tabelecimentos mais beiii applicada seria a munificencia 
regia, indicainos outios o dos banhos dp Luso, c 
efk:ctivamente foi este contemplado com lOO,$000 r8is 
(pag. 357). 

Na correspondencia om o govcrrio, para a orgariisaq2o 
da  sociedade i-esprctivn, prc-;tArno.i todo o ~r5rviqo qiie o 
indet'esso trabalhador c!e nhq exipiii. 

Lembrarno'-nos inuito bem dc cuu~. nara reoccr diffic:ul- 
I , L  

dades, tivernos de acceiituar iiessu corrosponctt:i~c.ia, q u e ,  
coniqtianto a iIiesru8 sociedade A primeira vista I):irtxcesae 
d r  Izicros, no fundo era s6monte de be~zc$ccnçia. I{: l,nrisso, 
quando subecrevenios para ella coin :H nossas cin1.o aoyc)eù, 
tivemos o cuidado de consigriar qu+ estas n%o venccriaiii 
juros; e assim procedemos nZo com o intuito de fazer 
donatiro tZo in6mo, mas para obteiiipr:rar á nossa vaidade 
de conforoiar seinpre os nossos fiKt03 com as nossas pa- 
lavras. 

Matta do Bussaco 

Outro foi o da administraçxo da afiimada Matta do Buc 
suco; siiii, xfarnada tres vezes, coriho riqtic~za florestal, como 
I o p r  d e  retiro dos virtiiosos monges que liabitnr:\in oii- 
tr'ora o celebre convei~to, sitilado no meio d'ella, e porque 
einfiru juneto dos muros, que a cingciu, se feriu no dia 27 
de setembro de 1810, a n~ttavel batalha, que do monte 
deriva o iionie. 

Depois da derrocada de 183-1 (derrocada, dizemos em 
razão do desa\,rovertaiiiento do9 Iiavcres respectivos e nZo 
da extinaçso das orilcns niciriilstic.as, porque o qiie j R  pa- 
recai jiisto ao ninrqriez de Pombal no scculo XVIII ,  no 
seculo xrx era mais qnc juitissiino) o convento continuou 
lialitado seiu rlaii~iirn por alguns poiicos monges (tres ou 
quatro), por h n ~  intcndida benevolencia para coiri a edade 
d'csscts respritxveis anciões, c11,jos o derradeiro falleceu 
cerca do 1S.j.5, se a meriioria nos não fal!in, prriii:tne- 
cc~ri~io l i  cl jsdt: tarit;~o cios aritiqùs i~ ,~ l> i t~~dorns  al,eriae, coiiio 
fiel chaveiro ou barristgo swliic.ito, o bondoso sr. I-raricisco 



Antonio, de  alcunha, ta HoEn.u, como assini era eppelidada 
H siia familia em Bot?io, bem conhecido de todos os fre- 
quentadoros, que hlleceu eiii 1881i, noitagenario, ou con- 
tenario. 

Impotentes para Ilie por ccibro, a devas ta~ho começou 
deijde logo; e nisto espcciallilente co:isirtiii clla -- rio 
c6rte do arvoredv, na de;it?iiisão das verierand:is capel- 
Ias e no desbarato da  livraria, qiie, c<,mqurtrito nrio tbase 
rica de r~reciosidades bi?tliocra~?hicti~. airi" assim não era 
para dLixar ir  agua abaixo. h a i s  do uma vez ouvimos 
proferir os nornee dos cubir;osos visitantea, quc emalla- 
varn os livros para coni iuais descanço os lereni no pro- 
prio gabinete. Verdadeiru rozrpa de jkancezes. 

Para oppor uni dique d devastay%o do convento o niatta, 
conseguiu o governador civil, Thoiiiaz de Aquino Martins 
d a  Cruz f 1849-1 $50). o ~r i ine i ro  aite desveladamente 

I 1  

olhou para a s  coufiau do Ijussaco, que para alli fosse des- 
tacada uma escolta d e  oito veteraiios da  companhia de  
Aveiro, em sctenibro do 1850. Alguma coiieá. se conseguiii 
com eEeito, mas pouco, como rn i  de crer, attendcndo ao 
minguado niiriiiLro e crmcidit edade dos decrcpitos soldados. 

Promc.ttcliiioa ao governo a wpreec~ntaçZo de  :im re- 
gulsri i~cto pura dar urdt'iii A adigiinistrnpiio da  iiiatta, e 
ciiiiipiirrioi; a palavra, f::zrndi~-o subir iS iristancia supe- 
rior oiii oílicio n.' 856, de 7 de  julho de  1852, acaoiiil,a- 
nhado de tlois outros aritrriores, existentes na secretaria 
do governo civil, um da  elaboração da  cainara municipal 
da Illealh:~cis, constante de algumas poucas disposic;;es, 
e outro da  peniia do govertiador civil allridido, d e  qiie 
muito extractámos para o nosso. 

Estando desaproveitado um soito ou dc:veza de casta- 
nheiroe, que os iiionges exl11or;iv:im n prasùs certou. conio 
B uso, para ar  "ria de vasiliin*, . ubr.i ue t.,in;istreiro, pro- 
videnci81nos qllíb fosse veiitlit!o, riit;io j:i i,iri:crite presta- 
vi.] 11.i1-a tra\rjaliicnto, em or 1,diii :L pod(br (lupois ser re- 
stitrrido aos ortes periodic~oi.. i< . r r t~vct i~o;  tic inc~inorin ; 
p:wrce-tios que a reccitn oi.~oii por :30U1>000 r614 r foi a 
primeira (=alvo erro) que se auferiii depois de 1834. 

Por brevidade prescindimos de k l lar  de  muitos outros 



assumptos que egualinerite nos causaram tçabalho (o que 
se supportava alegremente), ou desgosto (isso lá custava), 
ou ambas ae cousas conjunctamente, aos quaes attendiamos 
com a sollicitude que nos era possivel. E por esta occasião 
queremos aqui deixar consigiiado uin facto, de que por 
vezes já nos temos jactado, a saber: que nunca recebe- 
mos um unico pedido, para que despachassemos os ne- 
gocio~, e dizemoi-o com tanto orgulho, quanto achamos 
digna de ajpera ceneura a negaçilo de justiça, com que 
alguns funccionarios costumam resolver os negocios, que 
lhes est8o affectos. Nas secretarias de estado A voz geral 
ser isso costumeiva muito inveterada, e os bons exemplos 
(sabe-se) s8o sempre imitados quando partem ab alto. 

Visita de suas majestades as provincias do norte 

Mas nem tudo devia ser materia difficil e aspera; tain- 
bem a houve agradavel e jubilosa para os povos de a1- 
giins districtos, e porisso [)ara iicís mesmos, creatura in- 
íiina entre os habitantes de uni d'elles (a ) .  Keferimo'-nos 
h visita de suas majestades a rainha a Sr.". Maria 11 
e el-rei o sr. D. Fernando, c dos principes aiiccessira- 
mente reis, 1). Pedro V e D. Luiz I. 

Foi este com effeito urn siiceesxo extraordinario, e que 
no presente seciilo ainda se n%o tinha dado, a n8o ser 
com a vinda do Sr. infrrnte D. kliguel, rei intruso, no cor- 
rente do mez de outubro de 1832, em jornada para ae 
linhas do Porto, e em seguida para a cidade de Braga, 
e com el-rei o Sr. D. Fernando, entLio ainda eómente 
principe, em julho de 1836. 

A comitiva regia atravessou o districto de Coimbra, se- 
guindo a estrada real entre as duas eapitaes, pernoitando 
na villa de Condeixa no dia 22 de abril, em Coimbra 

(a) Tivemos a honra de participar em duae recepçõen reaee, 
nesta como delegado do governo, na de 20 de novembro de 1863, 
como representante dos illuetrados moradoree do concelho de 
Coimbrs. 



no dia 23, 24 e 25; e sahindo d'esta cidade no dia 26, 
indo da Mealhada ao Busssco e voltando t i  mesma Mea- 
Ihada, foi pernoitar na quinta da Graciosa do honrado 
cavalheiro, ultimamente 1.O marquez do mesmo titulo. 

No regresso á, capital suas majestades, partindo de 
Aveiro, vieram jantar e pernoitar em Cantantiede no dia 
24 de maio, em Montemdr-o-Velho a 25, em Soure a 26, 
d'onde sahiram a 27 para entrar no districto de Leiria. 

Ora, pois, correram na cousas tanto a aprazimento de 
todos,. que até se disse ser cousa assente que o districto 
de Coimbra primara entre os demais districtos na recepção 
feita a suas majestades. E d'isto parece haver certeza, 
em vista da carta que nos dirigiu o sr. ministro do reino, 
conselheiro Rodrigo da Fonseca Magalhaes (a), porquanto 

(a) IIZ.mo e Ex.mu Sr. - Agradeço pela minha parte o zelo e ae 
fadigas que empregou para a recepção de Ss. Magestades rio dia- 
triclo a seu cargo. Este mesmo testemunho lhe será dado em nome de 
S M. a Bainha. 

E8pel0 que V. E's.~ desempellhará a commissüo de que o encarre- 
gou o presidente do conselho com a mesma irdelligencia e boa von- 
tade, que tem empregado nas demaia. 

Tenho a honra de ser - de V. E X . ~  - muito att.O, e obg.mO 
R F. Magalhães. 

1 de maio de 1852. 
Naturalnicnte o testemunho, a que o Sr. miniatro do reino se 

refere lia sua gracioea caíta, 8 o constante do seguinte documento : 
Ministerio do reino- 1854 - N.o 223.- Dom Fernando, rei re- 

gente doe reinos de Portugal, Algarves, etc.: Em nome de el-rei, 
faço saber aos que esta miuha carta virem que sua majestade a 
rainha a senhora Dona Mwin segunda, mitihn muito amada e pre- 
sada psposa, de saudosissima mernoria: Attendendo ao merecimento 
e mais partes que concorrem lia pessoa de Antonio Luiz de Sousa 
Henriques Secco, que era secretario geral servindo dc governador 
civil do districto de Coimbra, e aos serviços que prestou durante 
a viagem da mesma augnsta senhora Bs provineias do norte, Houve 
por bem, por seu real decreto de dez de novembro de mil oitocentos 
cincoenta e dois, fazer-lhe mercê do titulo do seu conselho. Pelo 
que, mandando eu passar a presente carta ao agraciado, a fim de 
poder goaar d'eeta mercê com todaa as honras, preeminencins, li- 
berdades e isenções, que lhe eão annexas, prestando juramento nau 



1120 é possivel admittir, que fosse escripta sein noticia certa 
do modo coino as cousas forarri superiormente avaliadas e 
pesadas. 

Como se vê, o Sr. riiinistro do reino B nelln para oom a 
nossa humiltle pess a de uriia aiiialrlidade excessiva. 

Seria fingida niodeatia. dlzei., que nada  fizenios eni prol 
dos respeitos dirigido* á. frriliili~i real; wlgurna (liligcncia 
pozernos coci tffeitu; In:ls in::ito inaictr I', i a de  iodos os 
corposmmiicipaes e auutoridade~ adniiiiistrativas conce- 
ihias, ROS qllires todos O r~egocio singiilarirnente toi3ava, o 
beui aùsirii a (te toiiaa as deirraiu auctoridade.3 e funcciona- 
rios publicas das diversas ordens. 

Todavia a honra da  recrpç5o solemnissirna e jucunda 
pcrlenceu ao corpo dos cidadãos; sem a boa vontade e 
dedicapão d'estes, nada oii muito pouco poderis fazer-se. 
E: a n30 ser a ~ s i n ~ ,  digam-110s como teria sido posaivel, 
que ein unia noite se dtbrribazlsem muros para abrir uma 
nova rua  2 tocar coin o larga da Portztgcili, que chama- 
ram T ~ L U  IZOVIL da Rtrinhn, Iic!je iriroryorada nu niesmo 
largo e n a  respectiva rampa; t: eiir uma tarde se deitasse 

1n5os do miniatro e secretario de estado dos tiegocios do reino, que 
dui6. conselho fiel e tal corno deve, qiiando superiormente lhe for 
exigido, ordcuo á.i aiictoridiitit's e rrinis pesso:is, a. quem o conheci- 
mcnto d'wtc diploma de rnv:ii-te pcrteiicer, qiio, indo assignndo por 
i ~ i i i i i ,  ief't.rriiù:ido pelo riiernio iiiiiiiutro e secretnrio de estrado, e 
noliatio eoin o ricllo pciidciitc das :?i.in:ia rc:ics, c com o da cxusa 
~~i i i~ l ica ,  o ciiinpi.:lrn c griurciei,~ roiiio ncIIe se con!.cm, fnzendo-o 
registar nos livros coinl~r!~?iit~s. !'agoa dc dircitos ?o rncrcê e ad- 
dicioiiitcs cento e quinze mil c quinhentos rkia, conio constoii de 
uni conhecimento ein forma, numero mil quinhentos sessenta e um, 
passado em quinze de abril corrcute iia adrninietraç%o geral da 
casa da moeda e papel sellado.-Dada iio Paço das Xr.ccssidndes 
em dezenove de abril da mil oitocentos cincoenta e q11atro.-REI 
REGEh4E.-Hoùrigo  da Fonseca MagalbAes. 

Cartn. pela qual vossa majest:idr! ha por ht,m c:ni noiiie d'el-rei, 
mandrr cumprir o decreto de (It,:< de iioveiiillro de iriii oitocentos 
ciiico~iit:i c 41uiij. por qiie sc fez rricrci: ti hii:oiiio Liiiz de Soiisn 
Ilcnriqiics Si-cco do titiilo do  c.rtii~(.ll~o de su:i rii:~jcitsde titielis- 
sima, pela fórrii:~ retio deelxriulr. 

Para vossa mnjestade ver. 
(Seguem-se dicersus i~adicaçüee oflcinea de registo, pugunae>rto de 

emolwmetrtos e BCUO, e juramento.) 



abaixo uma pequena casa, que fazia pejamento juncto 
do arco de Almedina, com a cumplicidade do foreiro ou 
arrendatario, mas sem licença do dono ou senhorio dire- 
cto, cujo procurador, ao chegar com o mandado para em- 
bargo, j8 não achou senIo ruinao, e nixiguem que recebesse 
a intimação, á conta de serem dtczias os que se riam da 
ingenuidade de tal procedimerito em ta1 dia? 

Ambas as ezpropriaqões eram urgentissimas, mas com 
as f(írmu1as legaes seriam impossiveis para a occasjfo. De 
resto, o corpo municipal, que por debaixo de m8o (E claro.) 
dirigia os populares, indamnisou generosamelite os expo-  
priados pela gravidade das circz<matancias dos regosijos 
geraes. 

Como synthose da visita da curte As provincias do norte 
p6cle dizer-se, com afouteza, que nzo shmente se desvane- 
ceram antigos melindres entre a mesma corte e os povos, 
nias se restabeleceu uma rcciproea. c sauciavel confiança 
(qual deve sempre reinar entregovernados e governantea), 
que súmente era poseivel depois que a Regeneraçfo re- 
stituiu ao paiz a liberdade legal. 

Desaccordo grave com o sr. ministro do reino 

A desintelligencia fica referida por occasiiro das 
eloiçiies de 1552 sobreveio um novo desaccordo, se B pos- 
sivel mais grave, que 1.50 promovemos nem podiamoe 
evitar com a nosaa siibmissbo, porquanto esta nos descon- 
sideraria o inutilizaria de futuro; e, o que 6 mais, não 
aproveitaria, antes prejudicaria, como depois se poude 
ver, ao miiiisterio do reiuo, inconsciente do alcance do 
seu procedimento. 

Nâo offcndemos de certo a iiinguern, nffirmando que o 
pessoal administrativu (10 districto era em geral pessimo 
ao tempo da RegeiieraçHo. O sr. Joaquim Guedes appli- 
cou-lhe uma primeira n~oada,  e quesi joeiradeln completa 
o sr. conde de Fornos, depois que se viu trahido nas elei- 
sões de 1851 por aquelles proprios, que elle e o seu ante- 
cessor tiaviani poupndo, poie contavam eni breve com re- 
surroiçâo cabrnlir~a. Coiu o tcinpo as irifiiiencias midmen- 
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ses e os alliados nos diversos concelhos do districto e em 
Lisboa sonharam botar as orelhas de .fh, prevalecem 
perante o governo, e consegucm a exp&diçãÓ de decretos 
de nomeaçiio de novos administradores de concelho seus 
d'elles, sem preceder proposta do governo civil! 

E m  Coimbra n3o se lhes deu cuinprimento, nem at8 
ae registaram na secretaria; e ponderou-sc respeitosamente 
ao governo a inconveniencia'das nomeaç8eâ com a nar- 
raç#o dos meritos ínegativos) doa nomeados, cujas proezaa 
depois o Cmtimbricense narrou em boa parte. 

O Sr. ministro do reino dispensou particula~mcnte o go- 
vernador civil de lhes dar execuçAo, e mais tarde soffreu 
amargamente as consequencias d a  nomeal;ão de um d'ellee, 
quando, admittido posteriormente ao cxercicio pelo gover- 
nador civil, general BIaldonado, capitaneou a rusga para 
o assassinato do chamado Ferreiro de Varzea (Joso Nunes), 
de camaradagem com João Brandão ! 

Os acontecimentos do carnaval 

Como se vê, nZo podia deixar de originar-se d'aqui 
um novo resfriamento nas relações do Sr. ministro do 
reino comnosco, A siinilhança do do anno anterior. E nestas 
circumutancias sobreree~n os acontecimentos do carnaval 
de 1854, n%o totalnientc imprevistos, porque eram a con- 
sequencia nccessaria de certos factos anteriores. 

Não nos propomos agora historial-os, e todavia temos 
para isso todos estes elementos, a saber: a correspondencia 
do governo civil com o governo, com o prelado da Univer- 
sidade e com as demais auctoridades locaes, e a corres- 
pondencia do mesmo governo para o governo civil, in- 
cluindo as  proprias partes telegraphicas do telegrapho 
visual, reciprocamente trocadas. 

Mas faremos a sua synthcse. A mocidade academica 
pretendia continuar na sua longa c ininterrompida posse 
dc se sobre-por h populap,'lo cidadã, a que por humilhação 
se dava desde tempos desconhecidos o nome de futricas. 
Diversas causas, umas geraes, particulares outras, opera- 
vam que esta pretendesse por sua vez subtrahir-se á dura 



sorte da dominaplo secular, commiim em todas as univer- 
sidades da edade media. ' 

A certos actos de provocação por parte dos academicos 
os populares reagem, a lucta trava-se entre poucos de 
parte a parte em differentcs sitios da cidade, e designada- 
mente na praça de S. Bartholomeu, no domingo gordo 
(26 de fevereiro); mas na tarde de terça f'eira de entrudo 
(28) estalou furiosa e esteve a ponto de dar de si desgraças 
lameritaveis, primeiramente em Samsão e a seguir na rua 
da Calçada, com numerosos agrupamentos de ambos os 
lados. Numa e noutra conseguiu-se que não progredisse (a) .  

Advem a noite e os acadernicos acollieni-se ao bairro 
alto, congregam-se na Feira dos Estzlda~ztes, e resolvem 
descer em provocação geral ao bairro baixo, o que effe- 
ctuam jzí noite beni entrada. 

Neste bairro a população, recolhida a@ lar, ou dorme, 
ou espreita de dentro das janellas. Mas um grupo de in- 
dividuos, mais ou menos rapazes, junctani-se no caes das 
Ameias, veem collocar-se nos beccos adjacentes 4 egicja 
de S. Bai-tholomeii, e <111aní1o as filas acadamicas, que do 
Sariisão se tinham encaminhado para a praça do mesmo 

(a) Acabavamos de entrar em a noasa residencia ria rua da So- 
phia, quando, ouvindo grande rumor para o lado de SainsSo, eor- 
remos it janella, e observ4moa que um avultado numero de pes- 
soas fugiam precipitadamente de 14. P(~rguiit:imos pclo qiie se pas- 
sava; e respoiideu-se-nos, que era urna grave desordem entre 
aeademicos e populares, de que já resu1tar:~in uma ou duas mortes 
e muitos ferimentos. Póde d'isto dar testcrnunho, além de outros, 
o Sr. dr Guerra (Francisco), então empregado do governo civil. 

Felizmente a :tsaerç%o era destituida de todo o fundamento, e 
s6mente aqui a consignainos para ficar sabido que foi sob im- 
presstio t5o dolorosa que logo corremos ao local a tornar parte na 
pacificação, e depois tnr~bein h C';~lgad:i, sem olhar a perigos pes- 
soaes. 

Temol-o dicto muitas vezes; cor1serv:imos d'e5sc dia, tBo :tgitado, 
ainda assim urna recorclaçtio grata, a saber, que de tempestade tão 
estrondosa n3o b j a  resultado uma unica o f i n s : ~  de gravidade, 
para quem quer fosse. 

Ao contrario, deu ella de si um apreciavel fructo. Nunca rnaia 
as duaa popnlaç6es, academica e cidadã, se chocar:lm entre si; ao 
contrario começaram a nova vida de paz c liarmoriia, que nunca 
iii:kis, enl)erai~ios cm Deus, serh iriterrornpidn. . . 



nome, se approximam d'elles, descarregani a lguns  tiros 
e m  geral  p a r a  o a r .  

Oa academicos debandam en tão  para  o bairro alto, 
dispersam-se, e recolhem cada qual  d s u a  morada (a). 

Despei tada porem a jiiventude escholar pela  reacção 
não esperada, a t e  yorqiie c r a  a priincira, exige no d i a  
seguinte  ( I  de inarpo), pelo intermedio d e  u m  a l to  func- 
cionario piiblico, qlle a niictoridade administrat iva Ihes 
dê satisfaçgo, publirando iiina proclamayRo (c i~ jo  rasc~inho  
i rr i tante  se  llie envia!) ( b ) ,  enl que  se  abone  o seu proce- 
dimento e se diga q u e  toda a culpa estA n a  classe cidadã;  
e como a exigencia nem foi neiii podia ser  a t tendida,  
congregam-se em seguida rio pateo d a  Universidade e 

(a) Quando se soube que os acadernicos estavam a congregar-se 
na Feira para descer ao bairro baixo, o governador civil e o respe- 
ctivo continuo, o administrador do concelho e o seu escriv5o di- 
rigiram-se para o qu:irtrl de S. Hento a fim de trazer os poucos 
soldados que IA lirtvia. Mas o adiiiinibtrador, muito contuso por 
effeito de uma pedrada vibrada na tarde, nto poude passar da Por- 
tagem. Seguiu entho o governador civil com os dois pela Arregaça, 
Scmiiiario e Jardim Botanico, a fim de evitar o encontro com os 
ac:ideiiiieos, que seria infallirel, se tornassc pelo interior d:i cidade. 

Encontrando 1L apenas umas d~xeseis o11 vinte prqçns srin um 
sbrncritt: dos trcs officines do destacamento, dcsce coin cllcs por 
h;ntre-mt~ros xt8 SamGo. Chegavnin aqiii qiinndo oa ncadrrnicos jL 
tiitham retiiado para o bairro :ilto, por t3lteito dos tiros disp;trados 
11% l'raqa. 

Ent:Yto junetos os mesmos soldxtlos aos que tinliam ficado desde 
a tardt. no posto dc Samsgo, ao todo tstlvt~z clii:rreiit,a ou eincoerita 
liorneris, que em quasi a força total disponivel, percorreram a s  
diversas ruas da cidade baixa e alta, em passo de patrulha, re- 
colhendo talvez cerca da meia noite. 

Reinava um silencio sepulcral por toda a parto! Apenas um ou 
outro postigo se entre-abria, como a sucito, aqui e alli. 

Sómente no dia seguinte renasceu, n&o :L desordein, mas a agita- 
çtlo em ambos os bairros, acalentada já por especuladores diversos. 

(b) A proclama@o foi redigida em um:% loja da rua da Calçada 
por aecordo entre os principxcs chcfes aexdemicos e, pelo menos, 
tres funccionarios publicos. Um d'cstes levou-a em nome do mais 
gr:~du:~do ao governo civil. Era uma ve i~ i i i ;~  de tal ordem contra 
os h:ibitantes da cidade, que sónieiite padia ser subscripta por 
U i l l  l011co 



reso lvcn~ a ret i rada e m  massa sobre Lisboa  n a  qu in ta  feira 
immediata (2 d e  marqo). 

M a s  d u r a n t e  a noite d e  quarta  feira, a lguns  acadeinicos 
de en t re  os  principaes ou cliefes (to movimento, procurani 
ás escondidas o governador civil, e lhe  pedem rogue a 
c e r b s  professores, q u e  indicam como mais grados 4 
academia (a), para  q u e  na ii-ianhU seguinte  concorram 
a o  L a r g o  d a  F e i r a  dos  Estridantes, ponto de reuriião e 
partida, C diligenceicm obstar  a que  abandonem a cidade, 
allegando, accrescentavam, q u e  a reeolução tomada nesse 
sent ido e r a  u m  desproposito, s q u e  elles haviam cedido, 
p a r a  se nâo comprometterem com o s  seus companhei- 
ros  (h ) .  

Concorreram com effeito os  professores convidados, 
m a s  a s  diligencias foram baldadas, e a academia sahiu 
da cidade en t re  a s  S e 9 horas d a  manhã. 

E m  seguida correm a o  governo civil a lguns cidad308, 
professores e outros tanlbem funccionarios publicas, mais  
o u  menos ligados coru os  moços academicos, a exigir q u e  
se proceda tl prisão d e  duas  o u  mais  familias, e m  q u e  elles 
t inham concentrado n sua  maior animadvcrsão (c), sem 

(a)  Lembra-nos muito bem que entre estes figuravam os ara. 
dr. Joaquim José Paes da Silva, dr. José Manuel Ruas e outrm. 

(b) Quando depois piiblicararn manifestos contra o governz~dor ci- 
vil, esqueceram-se da cntrevist~ iiocturna, ou coiifiaram demasiado 
na generosidade do fiinecieiiario publico, que n8o divulgaria esse 
secreto conventiculo. 

Comqi~anto a piiblicidnde seja indiff'eieiite no dia de hoje, refe- 
rimos todavia o peccnclo, mas occrtltamos os peccadores, dos quaea 
ePo vivos ainda algrins, e alt:lincrntc! collocados. 

(c) Com ccrtcz:~ 0r~r11 :LO in(>iios :Ia famili~s doe iiegociantee da 
raça de S. Barthoiorncii, 1i:r nruito fallecidos, srs. José Autonio 

t p e s  de Castro e Mauiicl Joa i  ù:i Cuiil1r Novaes. Mas os d i y o e  
procuradores oflicbiosos da ac~ud<~iiiia ii'io queriam na cadeia 86- 
mente os cliefes, senso tod:+s a8 I M ~ ~ S O H ~  de casa, serri eucepçao 'do 
folego vivo ! E, repellidos uma vez, iiito desaiiiuiararn no dospropo- 
aito! Voltarairi novtimeiite !I caiga, eiitl i~ j!l t3rn grande cavalgada. 
Apeando-se 4 porta dos Loyos, subiram lupidos, descerarn iracun- 
dos, montaram dextios e desfilurarn velozes ! 

E plrque o governador civil nào siibucrevrii á. tolice criminosa, 



distincção de sexo e de edade, como condição para que a 
academia desistisse da retirada e voltasse 4 cidade, o que, 
affirmavam, haviam de conseguir, e para isso iam j4 
marchar sobre Condeixa. Era  outra sem-razgo a que ' 
tambem não podia deferir-se, j4 porque fora uma iniqui- 
dade para com innocentes, e j A  porque seria uma stulticia 
de que a mesma auctoridade, ainda que o quizesse, nãio 
podia fazer se cumplice. Se o tentasse, teria contra si a 
cidade em peso a reagir 5 disparatada e despotica ordem ; 
porque 6 necessario não esquecel-o, se a academia estava 
ta0 unida, que representava uma s6 vontade, com os 
cidadãos succedia outro tanto, sem excepçIo de classe nem 
de côr politica. 

Infelizmente o virtuoso prelado da Universidade, com 
o voto dos seus timidos conselheiros intimos. resolvera 
inconsideradamente na quarta feira de cinza fechar as 
aulas no dia seguinte, quinta feira (a), e assim não 
sómente ia augmentar no pais o vulto das occorrencias, 
mas concorria para facilitar a retirada, sem o querer. 

O claustro, convocado para a noite da mesma quarta 
feira a fim de a confirmar, revogou ao contrario, é certo, 
a deliberaçgo do prelado, e mandou que no dia seguinte 

apressaram-se a escrever para Lisboa, ue elle era o culpado da 
ausencia da academia, por bnvsr recusa10 satisfazer i condigtcs 
do seu regresso h cidade! 

E foi sobre t3o diacretae participaç0oe, se nos não enganamos, 
que o digno par do reino, o Sr. F. A. Feriiandes da Silva Ferrffo, 
incetou a campanha contra o governador civil ! 

Agora o motivo da hecatombe. Os caixeiros das duas casse com- 
merciaes, e por ventura de outras, haviam tomado a attituda da 
repulsa contra as provocaç6es no domingo gordo. 

(a) Resolução tomada depois de haver promettido ao governador 
civil, que se esforçava pelo desssuadir d'ella, que tal não faria ! 

Quando o mesmo governador civil, ao fim da tarde, teve noticia 
pelo sr  dr. B(!rriar(Io de Serpa Pimentel o pelo director das obras 
publicas, Jogo Kibciro da Silva Ar:liijo, dc semellialite fraqueza, 
apressou-se a ir aos P a p  11.1 17!ji~ C raidade para ver se lhe obstava, 
e lh mesmo escreveu um oilicio ao prelado, que ainda nAo tiiili:~ elie- 
gado, a protestar contra tão lanieritavel expediente. E tcndo sido 
convidado momentos depois a cntrnr iia sala do claustro, advogou 
ahi inergicamente a decisiio, que afinal prevaleceu. 



houvesse aula, mas jA tão tardiamente, que não conseguiu 
obstar ás consequencias da impensada anterior resoluçiio 
prelaticia. Além de que, nem alguns dos seus membros 
o desejavam; porquanto, o que resolviam como profeasores, 
estimavam, partidarios, se não levasse á, execução, pois 
deve não occultar-se, que as paix0cs politicas entravam a 
fundo na discussão claustral nocturna (a). 

Prevenido o governo do abaridono da cidade pela aca- 
demia, mandou ernissario ao seu encontro o que ,depois 
foi general Francisco 1)aiiiazio Roussado Gorjão. A força 
de promessas consegiiiu que 1120 passasse ~1Sin de Ttiomar. 

Basta quanto aoa successos e h  si. Agora as suas con- 
aequencias quanto As tres auctoridades dc Coimbra, o vice- 
reitor da Universidade (dr. Jos6 Manuel de Lemos que 
falleceu em 1870, virtuoso bispo de Coimbra), o gover- 
nador civil e o administrador do concelho (dr. Antonio 
doe Sanctos Pereira Jardim, que acabou os seus dias neste 
anno de 1888, sendo lente cathedratico de direito). 

Como era de esperar, rompeu contra estas desde logo 
unisona e geral accusação na imprensa, no parlamento 
e no gabinete dos srs. ininistros, sem surpresa para nin- 

- .  
guem, porque corno os moços academicos pertencem a 
familias de todas as ordens, e portanto tambem das mais 
consideradas do paiz, e de todos os matizes politicos, pelos 
paes e pelos diversos parentes e adherentes podiam fazer 
ouvir as suas aueixas. ainda as mais absurdas. não s6 nas 
redacçzee de todos os jornaes, mas perante todos os corpos 
constituidos do estado (b). 

(a) Houve te~~cionaí~tes prudentisaivtos, que chegaram a nutrir 
esperariças de apear alii da auctoriti;~dc o boiidoso, mas iutleciso 
Sr. vice-reitor. E como o n5o coiisegiiirain, forain-lhe iiorneaudo 
uma especie de conselho de tutela, coiriposto de u m  lerite por facul- 
dade, para lhe vigiar os passos. A rupazs'ada tiiili:~ desciilpa nos 
seus desvios, mas. .. os lioiiiciia serios.. . 

( b )  Não era necessnrio j:i, mas ainda assirn as duns parcialida- 
des hostis 4 Begeuerap:io, a cabralieta e a histo~icu, gue n io  viram 
boia durante todo o tempo em que o goveri~ador civil exerceu o 
cargo, para não desaproveitar a occasião, vierain tamhem molhar 



Todavia a hostilidade exercia-se particularmente contra 
o segiindo dos tres, porque tanto nas occorrencias ante- 
riores, precursoras da do carnaval, como nesta mesma, se 
ostentara firme na manutençno da ordem; e especialmente 
porque havia repellido uoe dias iminediatos as duas exigen- 
cias já referidas, a da satisfaglo por via de proclamaç2l0, 
e a do sncrificio a esmo de familias innocentes. O ar. 
ministro do reino vacillava, mas o Sr. duque de Saldanha, 
que tinha credulamente prestado ouvidos As narrativas 
da  imprensa, ás dos seus amigos particulares e ils do 
ar. Roiissado Gorjão, assim como este cavalheiro os pre- 
stara &s dos rapazes de Thomar, exigia a demissno. 

Os chefes de todos os bandos politicos impelliam-o neste 
sentido; ~ómente os deputados mais considerados do dis- 
tricto faziam diligencia perante o ministro do reino, para 
que reagisse contra as suggesti3es de todos esses. 

O governador civil, que todos os dias enviava e recebia 
corresporidencia do governo nos termos maie regulares, e 
sem uma unica palavra da menor falta de confiança da  
parte do seu chefe nesta occorrencia lamentavel, n to  
desconhecia o que em Lisboa contra elle se tramava, e 
teria dado logo a demissão, se não temesse que o passo 
fosse reputado um acto de cobardia perante a situaçao 
grave. 

Mas em breve o obica é removido. 
O Sr. ministro do reino cede emfim A prcssao geral, e 

faz irisiniiar no dia 10 de março ao governador civil, pelo 
dr. Thomaz de Aquino de Csrv;illio e Lemos, decano de 
mathematica e par do reino, qiie desejaria ter carta dyelle, 
em que lhe affirmasse não tinha diivida em deixar o cargo, 
nEo porque tivesse a intenç?i.o de o demittir, mas para a 
mostrar aos inimigos e os convencer da exempção do seu 
procedimento. Chega a Coimbra a insinuação a 12; e 

a sua sopa no mel, c& e 16, em Coimbra e em Lisboa, e bem hajam 
ellas. Nào lhes queremos mal  porieso 

Accreseeu tarubein o ~~vtgole dus inimigos da occaeião, peloe re- 
centes cicontecimentos tle Ltvos, u pela conneza eubstitui@o do 
O ~ S ~ T V ~ ~ O T  pelo ConitnLricel~ae, aeto de força de que elie foi smico 
e exclusivo reepm~snuel, e era miater que expiasse agora. 



como p a r a  bom enterrchdor meia palavra basta, o gover- 
nador civil pediu desde logo a demiesão redonda por 
palavras inteirae, ieto 6, não sbmente por carta, mae 
officialmente (a). 

Clicgando no dia 14 a Lisboa o almejado pedido, desceu 
logo portaria (ernqirarito nzo vinha decreto, cujae formas 
viipiosas se n(io conipadeciam com o a p e ~ t o ,  para n8o di- 
zernios gravidade, das circumstancias), pela qual o sr. 
ministro do reino permittin, que entregasse a gerencia do 
distrioto ao cavallieiro que devia substituil-o (b) .  

E claio que n a  forniula n%o iisual da portaria actua 
principalriiente a extreriia delicadeza do ex."O er. ministro 

(a) N.o 1:433-T11."10 e ex.mo ar.-Não me convindo continuar 
na gerencia administrativa d'este districto, tenho a honra de pe- 
dir a v. ex.a a exoneraqtio do cargo de governador civil do mesmo, 
de que S. niajestade RO serviu fazer.me graça por decreto de 28 de 
abril de ln53. -1)eus guarde a v. e~.~-Coinibra, 14 de margo de 
1852.-Ill.1nn e ~ i . ~ "  ar. riiinistro e secretario de estado dos ne- 
gocios do roiiio. -O conselheiro governador civil, Antonio Luiz de 
Sousa IIem-Ques Secco. 

(r , )  ~Iiiiistcrio do reino- 3.. »irecç%o - 2 . O  RepartiçHo. - Sua 
rnajcat:iclc (:I-rei, regerite em nome do rei, attendeiido ao que expoa 
o goveriiador civil de Coirnbra, Antonio Luiz de Sousa I-lenriques 
Secco, h;r por borri pcrmiltir que elle entregiie ao respectivo secre- 
tario geral :L gercncia admuistrxtiva do districto a seu cargo; e 
aseiin Ih'o maiidi~ coiniiiuiiicar pel;~ secretaria de estado dos nego- 
cios do reino p:wn seu conhecimento.-Paço das Necessidades em 
14 de março de 1854- Rodrigo da  Fonseca Magalhães. 

Com a portaria tivemos tamban a honra de receber a seguinte 
carta obscyuioua do S. ex: o ar. ministro do reino: 

(Contidencial - IILmo e Ex.I0 Sr.-  Recebi a sua eetimacel carta 
datada d e .  . . Agraciego a expaa&o dw seus ienlinaentoi. Saberei 
aprecial-a sempre. 

Eotou certo do seu comportamento, de que sempre me deu docw 
melitos inoonteetaveb. 

Agora peço-lhe que deixe o governo civil, entregundo a gerencia 
d'elle ao secretario, para assim remover rodo o pretexto de hqilie- 
to$o. Serei mais exterbso outra vez, porque hoje não me d possivel 



do reino para com o seu subordinado; mas não ierá de 
todo despropositado attribuir um pequenissimo quinhão 
de influencia ao seguinte caso, e porisso eil-o ahi vai: 

Quatro respeitaveis deputados do districto, dos quaes 
tres eram distinctos lentes, os srs. dr. Francisco JosB 
Duarte Nazareth, (ir. Jou8 Maria do Abreu, dr. Justino 
Antonio de Freitas e Francisco de Carvalho, tomavam 
principalmente a peito a causa da ordem, e porisso ae 
oppunham a que o governo fraqiit>asse, deniittindo as 
auctoridades locaes, ameaçando-o de que, se tal fizesse, se 
lhe declarariam em hostilidade (a). JA se vê que o não 
conscguiram ao cabo, porque eram 56s no meio de tantos 
(at8 collegas da Universidade!) que pactuavam com a 
desordeni, uns por patuscuda (releve-se o termo, que 8 
jA ha muito parlamentar) coni os moços academicos, outros 
para a converter enl acto de aggressão politica ao governo, 
outros, os chamados polytechnicos, por guerra á Universi- 
dade, e outros e outros por outros e outros airosissimos 
motivos. 

Ora pois, os referidos quatro deputados poderam eur- 
prehender o segredo da tal insinuação no proprio dia 10, 
fizeram logo constar ao governador civil, que ella ia ser- 
lhe dirigida, rogaram-llie que não pedisse a demissão em 
nenhum caso, porque sem o pedido o ministro se não atre- 
veria a exoneral-o e asseguravam-lhe, que podia contar 
com o seu apoio. 

A cscripta dos amigos chegou a Coimbra no mesmo 
dia 12, cm que tarnbem era recebida a carta do dr. Tho- 
maz de Aquino; e teve a seguinte resposta: que, desde que 
um funccionario de confiança sabia, que a sua conserva- 
çzo no cargo podia occasionar quaesquer difficuldades ao 
aeu chefe, a propria honra exigia que não demorasse um 
momento o pedido da aiia exoneraçiio, visto que o seu 
primeiro dever era evitar-lhe o menor dissabor; e assim, 
que muito agradecia a dedicaç8o dos seus amigos e cor- 

(a) S e  nilo laboramon em erro, ainda chegaram a ser-lhe contra- 
rios em uma votagão posterior. Mas emfim voltaram A antiga amizade 
po interesse de ambas as partes. 



religionarios, mas não podia acceitar no assumpto sujeito 
os seus obsequios. 

fi claro que siiiiilhante procedimento, comqiianto fosse 
o utiico regular da parte do governador civil, não podia 
deixar de ser apreciado por S. ex." ria sua conducta para 
com aquelle, que assim €.e lhe huiriilliava victima dedi- 
cada, e o libertava de dificuldades coin os poucos depu- 
tados, ali& niinieteriaes, que queriam a oideni, e com 
todos os individuos, que se propunham especular com a 
desordeni ; porquanto, se não cessavam os desejos, remo- 
via-se-lhes o pretexto da hostilidade. 

A portaria deu entrada no governo civil no dia 16 de 
marpo; e, dispostas as cousas para a sahida, isto é, ex- 
pedidos os officios da ultima hora, e removidos do seu ga- 
binete os papeis particulares c ccinfidenciaes, que lho to- 
cavam, para que não viesse a pedir depois por favor o 
que no momento tinha na sua mlio, pela noite despedia-se 
o governador civil, abraçando-o, do porteiro da secretaria, 
o honrado José da  Costa e Silva, dando-llie ein miio um 
officio dirigido ao sr. secretario gerd,  hoje o sr. conselheiro 
Aiigiisto Cesar Cau da Costa, corii o pedido de que fosse 
logo ao seu destino. 

Estava consummado o sacrilieio da principal victima; 
principal, intcnda-se, por ser aqriella contra a qual mais 
se dirigiam os tiros certeiros das varias paixões do mo- 
mento. O das outras duas ia scgiiir-se a brcve trecho. 

Dias dcpoia recebemos o decreto da deniissgo (a), e o 
officio da secretaria, participando-nos haver-nos sido confo- 

( a )  (Copia) .  - Attendendo uo que me representou Antonio Luiz 
de Soiisa IIcnriques Secco, do conselho de sua mrijeetade fide- 
lissima : Ilci por bem, em nome de el-rei, conceder-lhe a exonera- 
çso, qiic me pediu do cargo de governador civil do districto de 
Coiiiibi:t, qcr: serviu coin iiitelligencix, zelo c probidade. O mi- 
nistro c aecrctario de Estado doe uegocioíi do reino assim o teulia 
eritendido c faça execut:ir. Paro das Necc~sidatles, em 21 de 
niargo de 1834. - 11EI LiKGENTE. -Z20d?';p da l~'oriseca Maga-  
Ihãee. 

Esti  conforme. - Joaquinl Joet! Ferreira Pinto cla E'onseca Te?- 
les. 



rida a graça da commenda de Nossa Senhora da Concei@o 
de Villa Viçosa (a). 

Eram duas novas provas da extrema amabilidade do 
~ X . ~ O  Sr. ministro do reino, para com a nossa insignificante 
pessoa; mas, comquanto muito nos lisongeasse e agra- 
decessemos a mercê coiiferidn, intendemos que a não 
deviamos acceitar, n8o porque deixassemos de ter em 
subida conta tamanha honra, mas porque preferimos sup- 
portar toda a dureza da demissão, sem lenitivos que a 
fizemem mrnos acre (h ) .  

Despedidos do serviço publico pelo governo com tão 
boas palavras, deviamos por nossa vez despedirmo'-nos 
tainbem dos nossos concidadãos do districto, a quem s6 
deviamos gratidão. Cumprimos com o que era a um tempo 
obrigaç%o e cortezia com a seguinte allocuçto: 

Cidadãos do districto de Coimbra ! -Cessando hoje de 
exercer o cargo de governador civil d'este districto, que 

(a) Ministerio dos negocios do reino- Secretaria geral - 2.' Re- 
parti@-N.o 154-L. 12.0-Ill.m0 e ex.rno ar.-Deordem do ex."O 
ministro e secretario de estado das negocios do reino participo a 
v. ex.", para seu conhccimento e satisfaçao, que por decreto de 23 
de marco corrente, acaba de ser coriferida a v. ex.8 a nomeaçilo de  
commeiidndor da ordem de Nossa Seiilior:~ cla Conceiç&o de Villa 
Viçosa, pelos bons servips por v. ex: prestados com zelo, honra 
e intelligencia no exercicio de governador civil de Coimbra; cum- 
prindo-me prevenir a v. ex.' de que, p:ir:l h:tver o competente di- 
ploma, o dever8 sollicitar d'esta secretaria de estado dentro do 
praao legal, e com prévio pagamento dos respectivos direitos de 
mercê e sello. 

Deue guardo a v. ex:-Secretaria de estado dos negocios do 
reino, em 31 de março de 1854.-111.m" e ex.'"O Sr. coiieelheiro An- 
tonio Luiz de Sousa Ilenriqries Seeco.- Joaquim J. I<: P.  d a  Fon- 
seca Telleu. 

(b) Corn frrinqiiez~, iiiaguou-110s que em log:tr d:i <iruiiasio dire- 
cta, nol-a ni%o conferissem indirecta, isto t! pela transferencia para 
outro districto como 8 uso, e ainda ha  poiico tenipo se practicou 
n'esta cidade. Não podiamos convir iirsta, n iiZo ser por poucos 
mezes, porque estava B porta o concurso BY cadeiras da faculdade 
de direito, que era a vida a que nos dt.stinavrimos ; mas qiiem nos 
conhece tem a certeza de que nem por uma s6 hora n6s R 8ccoitR- 



S. majestade hi servida depositar em riiinhas debeis mlos, 
tenho a consciencia de que nie U ~ O  poupei a fazer tudo 
o que de mim dependeu para o bem estar do mesmo 
diijtricto, e para a segurança individual de todos os seus 
kiabitantos. 

Preso-me de tcr procurado ser moral, justo, e toleraute 
em todos os actos iriherentes Qs funcções do meu cargo; 
-tal10 A face de uma cidade illustrada, e de uiu districto 
respeitavel, que me conliecem, e de cujas aympathias ainda 
hoje me lisorigeio. 

i3 agora os nieus mais ardentes rotos azo, que tenhaes 
todas as prosperidades de quc sois dignos; e que, estou 
certo, o sabio goveriio de S. majestade, que tive a honra 
de  servir com lealdade, lia de por todos os meios propor- 
cionar-vos. 

Coimbrx, 16 de março de 1854.-0 consellieiro, An- 
tonio Luiz de 8ousa Henriques Secw. 

Futuras consequencias carnavalescas academicas 
e politicas 

Ao transpor o limiar do port20 do collcgio dos Loyoa 
para s rua do iiiesino noiiie, traziamos jLL ern irientc duas 
intenções: 1." nunca iriais voltarmos a pisa]-o por effeito 
de reintegra~no no cal-go; 2.a iiunca mais nos envolver- 
nios em negocios de policia acadeinica. 

A priincira das promessas feitas a 110s mesmos (e s6 
a nós iiiesruos!) tem sido religiosame~te guardada at8 
hoje (a).  

riamos, desde que assim se recompensava a nossa detlicagão e riscoe 
a que iaos expozeirios ria oecssião para salvar a ordem publiw, e 
salv$mos coni o auxilio de qiicm mais cumpria, O claro. 

(a) Temos sido rogados por vezes a acceitar novamente o cargo, 
pelos srs. viscoiide de Seabra, inarquez de Avila e Bolamx, biapo 
do Vizeu (em mais de uma vez, por signal que n'uma d'ellee fee 
S. ex a vir dc proposito x Coiii-ibra o Iionrado dcsornbargador JosB 
de Oliveira Uaptists, nosso bom auiigo, a fim de nos resolver), e atO 



Quanto á segunda, não dependia o ponto totalmente do 
noaao querer, porquanto, promovidos ao professorado, ti- 
nhamos por dever umas certas attribuipões policiaee, 
rncírmente dado o caso em que por substituição ou por 
direito proprio exercessemos a decania da faculdade. 

Cumpre notar desde jli, que podemos gabar-nos de que 
a contar do nosso doutoramento merecemos sempre as 
boas graças dos jovens e generosos academicos, como o 
prova o proprio bom acolhimento que nos prestavam, 
quando extraordinariamente nos coube a regencia de ca- 
deiras; que sómente as perdemos temporariamente nos 
ultimos mezes de 1853, por virtude doe deveres do cargo, 
particularmente em certa occorrencia no theatro da Graça, 
em que houve necessidade de mandar suspeiider o es- 
pectaculo, e nos primeiros mezes de 1854 e m  consequen- 
cia dos acontecimentos do carnaval; e que em breve as 
recuperámos. D'onde é manifesto que a desaffeição tem- 
poraria era ao funccionario administrativo, e n%o ao 110- 
niem, e ao professor (a). 

Ora, pois, por indole propria e pela arnigavcl e justa 
deferencia, a que leva o trscto entre professores e ouvintes, 
e porque emfim não 6 a mesma a situaçao do agente da 
auctoridade encarregada da segurança publica, e a do 
homem incumbido do ensino, procurámos sempre nas cri- 
ses, que nos trouxe o cargo ou o primado da faculdade, 
ser tão benevolos quanto possivel. 

Em 1878 teve logar uma d'essas crises, e porque pro- 
curhrnos valer quanto possivcl aos nossos ouvintes, trouxc- 
nos isso jd algum dissabor da parte de illustrados culle- 
gas, numericamente fracpão minima da faculdade, e 
tambem dos collegas decarios, que oiisaram abafar-nos 

pelo outro nosso velho e constante amigo, ar. Miguel Osorio Cabra1 
de Castro, competentcrnente auctorizãdo por quem superiormente 
cumpria. Nunca nos prest4rnos. 

(a) Nunca nos ha de esqiiecer a prova de consideragiio que se 
dignaram dar-nos muitos dos dignos ahrnnos do 5.0 anno de direito 
no dia 16 de jiinho de 1862, expondo-sc aoincornmodo de ir de Coim- 
bra A egreja parochial de Antuzede, na distancia de 6 kilometros. 



a voz quando em pleno conselho pediamos o exame das 
provas dos factos que se tractava de punir. Levaram a 
pbr(cçn por deante, porque funccionavamoa em tribunal 
secreto (a). 

Mas a principal foi em dezembro de 1882. Andavamoe 
physica e moralmente incommodados, e nada aptos para 
impressões fortes, como em nós produziria ter de firmar 
com o nosso humilde nome um accordão condemnatorio, 
sobre factos, que a prudencia auctoritaria aconselhava 
se nZo fizessem lembrados, pois estavam fadados a ser 
esquecidos talvez ao cabo de 24 horas ! 

Mas, se nos repugnava condemnar, previamos tambem 
inconveniente em absolver, levadas as cousaa ao ponto, 
em que se achavam. E assim, comqiianto persistissemos 
na regencia d a  cadeira, que era a nossa principal obri- 
g a ~ % ,  declinavamos tomar parte no concelho dos deca- 
nos, pelo motivo s h c e r o  de incommodo de saude. 

Despontou então o proposito dos nossos quatro collegaa 
do consellio dos decanos em coagir-nos a ir ao tribunal. 
Reunidos eni dias e horas marcadas 9.eczcsavana julgar em- 
quanto, dieiiun, não estivesse presente O decano de di- 
reito ! ! 

(a) Desforramo'-nos (Ao leitor bondoso accusamo'-nos de todas 
as  nossas culpas.), dizendo ao portador do accordão j4 lavrado para 
que o assignassemos, o sr. Francisco Gaspar, sollicito empregado da 
secretaria, que assim o fariamos, se o Sr. vice-reitor conselheiro 
Francisco de Castro Freire não levasse a mal que adeante do nosso 
humilde nome escrevesaemos -vencido, com seus motivos. fi claro 
que nixis não voltou o referido portador. 

EIa dois mezes nos informou um iritelligente academico, condis- 
cipnlo dos condemnados d'esse anno, que um O fôra inaocentemente, 
dando s r:~zão de o envolverem na respectivo processo. Talvez seja 
um d'aquelles, a que n6s ngo julgavamos a culpa feita. 

Note o leitor que se tratava de alumnos do b . ~  anno, isto B de 
ouvintes nossos. 

O tribuiial academico est4 carecendo de uma conveniente reforma; 
inas ainda que o julgamento continue conferido aos decanos devia 
d'elle excluir-se o decano da faculdade dos réos, e em todo o cano 
o lente do anno respectivo. Ela uma certa repugnancia em conver- 
ter o professor, que deve ser protector, em verdugo dos seus pro- 
prioii discipulos. 



Para a sessão por6m do dia 4 de dezeinbro, o prelado, 
Sr. visconde de Villa-Maior, no intuito de cortar a difficul- 
dade, fez avisar o muito digno professor, lente de vespera 
então, actual de prima, sr. dr. Pedro Augusto Monteiro 
Castello Branco (a). 

((I) O livro das actas do coneelho de decanos s6 rega por esta occa- 
siso de ter havido sesa3cs do mesmo no dia 22 de novembro de 1882 
(na qual foi julgado o acadeuiico Leii.os, e adiado o julgamento 
do ac:ldernico Laranja) e nos dias 4 e 15 de dozernbro; mas houve 
com effeito tambem sessão 110 dia 29 de novembro e 1.0 de dezem- 
bro, com a circumstancia todavia de que os respectivos anciHos 
congregavam-se, r @ w a v a m  tomar conhecimento doa negocios, e 
nem acta lavravam que constatasse o seu cornparecimeiito I 

Vamos a ver o teor da do dia 4, que 8 a que vem ao caso. 
No consellio de decanos d'este dia estiveram presentes o 

Sr. reitor, visconde de Villa Maior, e os srs. decanos de tlieologia, 
dr. Aiitonio Bernardino de n l e n e z ~ ~ ;  de medicina, dr. Callisto 
Ignacio de Almeida Ferraz; de mathematica (substituindo o lente 
decano), dr. Francisco Percira Torres Coelho; de philoeophia, dr. 
Antonio dos Santos Vi6gas; faltando o decano de direito, diz s 
acta simplesmente. 

Apresentou então o Sr. reitor ao conselho dois processos de po- 
licia academica, instaurados contra dois estudantes do 3.0 anuo de 
direito (srs. Manuel Duarte Laranja Gomes Palma, e JoaB Fran- 
cisco de Azevedo e Silva,) para julgamento final, e nestas alturas : 

(C Ponderou o vogal dr. Coelho, quunto era importante e indiapen- 
sacel a presença do lente decano do faculdade de direito, pela qua- 
lidade do objecto dp que bacia a tractar; e notava a falta do sr. oon- 
selheiro Secco, qye alide visara os processospendentes, e tinha neste 
dia dado aula d onde sahira momentos antes 

uNestas conezderaçiies foram accordes os v o g a ~ s  presentes. 
I# O ex.lnu 87. reitor informou então o coneelko, de que o ar. conee- 

Zheiro Secco lhe havia declarado, que não podia comparecer a esta 
sessi?o, iizo por motivo de doença, mas porque nfio queria tomar 
parte no julgamento dos processos de policia academiea, de que O 
consellio havia de occupar-se. 

vista da informaçdo do ex.9no presidente resolveu o conselho 
por unairiniidade que se autuasse o acto de desobediencia (!) pra- 
&cado pelo sr. decano de direito, instaurarido-se o competerite pro- 
cP&.O, e que nesla conformidade se remettessem os processos presen- 
tes ao lente da  faculdade de direito, a quem competir servir de 
decano, no impedimento do sr. conselheiro J'ecco. 

aE n6o havercdo etc. e t c . ~  
E claro, que a tal ponderação do ex.lo sr. dr. Torres Coelho é. 

uma iiotavel falta de coueidcragão, ou melhor uma verdadeira ag- 
greee&o contra um seu collega, de quem nunca liavia recebido of- 



É trivial, que no impedimento de um lente, se chame 
para qualquer acto de serviço outro lente L propria hora. 

fenaas, que elle devia por circumstancias ser o ultimo a melin- 
drar, e 06 determinada pelo prurido de o egualar iras syrnpalhias 
que a S. ex.. votava o corpo escholar, que eram as proprias que 
e. ex.. dedicava ao referido seu collega, já a contar das eleiç0es do 
1.0 de janeiro de 1860. 

Quanto áparvoiçada, como diria o eminente romancista, sr. vis- 
conde de Correia Botelho, de capitular o caso de crime de desobe- 
diencia, só provoca riso em si, e extranheza em face do procedi- 
mento irregular dos signatarios do accordão, que eram verdadeiros 
180s de delicto de recusu de funcçües; porquaiito achando-se con- 
gregados cinco em um corpo constante de seis vogaes, nenhum 
pretexto serio poderia justificar a sua conducta. 

Segundo correu, parece que se j:~ctavam d~ que haviam de coa- 
gir o vogal de direito a ir redigir-lhes o accordão, c quando se 
dcsengairaram de que iilo vale teimar com um teiiiioso em as- 
suinpto da sua iridividiial rcspoiisabilidade, saciaram o seu ainor 
proprio com a sabia resoliição do processo do collega. Quantas ve- 
zes terão s. ex.""ido r6os dc desobedienciu, se csta corisistisse em 
faltar a serviços academicou, com o11 seiii motivo justificado? 

Lamentamos com ctfeito que uus eavaltieiros tão illustrados e 
amaveis se deixasscni arrastar por atl'cctoe, que ligo costumam pai- 
rar nas regices elevadas, onde s. ex.as se achavam constituidos, e 
a taes excessos cainiiihassem, que de julgadores, que sómente são, 
se desmandassem em accusadores; usurpando st6 as attribuiçces 
reitoraes, das quaes sómente dependia ordenar a autoaçio e pro- 
cesso, sem respeito neiihum pela auctoridade, e, diremos mesmo, 
bonliomia do cavalheiro que os estava presidindo! Ou at7lrando! 

Mas cmfirn, o que deu causa & expsns3o dos humores de um ou 
mais dos do conselho, e em todo o caso B ligeireza (sem offensa) do 
procedimento de todos, foi em verdade : 1 . O  a recusa do ex."' Sr. 
dr. BIonteiro Castello Uranco em tomar pxrte na sess8o d'esse 
dia; 2 . O  a denuncia de que iiós tinhamos ido B aula no mesmo dia; 
3.0 a extraiiha decli~raçxo do sr. visconde reitor a nós tocante. 

Se o inuito illustre uctual decano, coin o seu procediinento teve 
em vista crear-nos unia situagíío difficil, crenios que mais valera, 
ao seu credito e nobre caracter, haver-se lembrado, de que a sua 
victima era um dos seus amigos desde ri. adolescencia commum. 

Sobre o aiictor tla drnuncia, preferimos o silencio. 
Quanto ao sr. viscoride reitor, que era um bom carxcter, com- 

quanto dcbil na acçzo, conjecturamos que as  cousas se terão 
passado assim. Couhecedor de quc nOs não nutriamos grandes 
desejos de ir ao conselho, e obeervando por outra parte O proposito 
dos quatro srs. decanos em querer editor responsavel ao seu vene- 
rando accordiio, para os resolver a niio persi~tir na illegal reowa 
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Eis nPo obstante  o q u e  nes ta  conjunctura succede! 
O cavalheiro predicto comparece, m a s  para  declarar  a o  
sr.  visconde reitor, q u e  eniquanto n6s permanecessemos 
na regencia  da cadeira, 5. ex." n ã o  i r ia  substituir-nos no 
conselho dos decanoa ! 

Com ou sem a presença d e  S. e x a  (O q u e  todavia ngo 
consta  d a  acta),  o conselho ouviu pr imeiramente a accu- 
sação q u e  nos fez o vogal  supra-numerario, ex."" Sr. dr. 
Tor res  Coelho, depois a informaçgo inexacta  d o  respeitavel 
prelado, e por fim proferiu contra  n6s a sua  famosa, e 
illegal sentença,  ordeiiatldo q u e  fossemos autuados pelo 
delicto d e  desobediencia, c q u e  os processos q u e  elle 
t inha  a ju lgar  (mas não queria julgar) fossem coin vis ta  
a o  lente  de direito, que devia substituir-nos (a)!  

soltou talvez expresgGes idoneas, para Ihes fazer ver que não podiam 
contar com-nosco. E possivel que lhe apanhassem a palavra ntio 
querer, de certo tomada em tom de confidencia amipar.el, e entiio, 
sofregos, atiraram logo com ella 4 acta, para base da sua resoluçtio 
sabia e recta. 

(a)  Deus nos livre de defendermos a longa opposição, contra os 
provimentos em concurso. NBo obstante tinha ella uma vantagem, 
que neste ee não encontra. Exigindo certo tempo de tirocinnio entre 
os bancos do estudante e a cadeira do lente, dava logar a que se 
fossem retirando successivame:ite :LS camadas escholares, onde o 
candidato tinha amigos a que np~rt:lva a nizo, e por o u t r ~  parte 
habilitava-o a ir siiccessivsrnente :idquiriiido dircitoo ao encargo, 
no convivi0 dos futuros collrgas, tendo porisso occasiào de ir 
trocando a familiaridade com os eguacs, e a obediencta com os 
mestres, em respeitos 9-eciprocos para com todos. 

Mas o concurso, convertendo sem intervallo o estudante em 
professor, faz persuadir este, de que foi escolhido sómente pela 
prenda, queremos dizer pelo talento, de que a ningiiem deve o 
logar senti0 B natureza, e ao seu traballio, e de que não lhe sendo 
iiecessarios outros requisitos para o alcançar, tanibem os póde 
dispensar para o exercer. D'ahi a vaidade, e o desrespeito para 
OS iguaes, agora collcgas, e para os subordinados, os seus disci- 
pulos. Todos, entendem elles, lhes devem humilissimas zumhaias. 
Elles aos outros nem a mais empavonada mesura. 

Devemos dizer a vertlade, riao rarissiuios os que se deixam asso- 
berbar pelo orgulho, porquanto o proprio talento, ajudado pela 
educação dx grandissima maioria, qiia3i unanimidade, faz que 
sejam táo talentosos quanto modestos. 

&a emfim ha excepgões, posto que rarissimas? Ha. Encontram-#c 



No dia 5, ao sahir da aula, somos n6s chamados ao  
gabinete da reitoria; e ahi se digna o Sr. visconde infor- 
mar-nos da  resolução do conselho para que fossemos 
autuados, fazendo notar os inconvenientes do caso, visto 
que  o tal delicto tinha de  ser julgado na  camara dos pares! 
accrescentando, que, visto o que se  havia passado na 
vespera com o ex."'O ar. dr.  Montgiro Castello Branco 
(factos de que só agora ti~ahamos conhecimento), precisava 
d e  que ou n6s deasetnos parte d e  doença, ou lhe pedis- 
srinos licença por alguns dias, para que a. e ~ . ~  nos podesse 
eut8o srrbstituir no consellio. Peditnos 21 horas para 
resolver. 

No dia 6 fomos ter  com o ar. reitor, e lhe dissemos 
que estavamos promptos a oficiar a S .  e ~ . ~  que deixa- 
riamos a regencia, rnss sein allegar motivo d e  molestia, 
pois prefcriamos ser descontados. Foi então chamado o 
muito digno official-maior da  secretaria, o sr. José Albino 
da  Coiicciç5o Alves, com o rast.iinho d a  acta do dia 4, 
ainda não Iançitda no livro conipctente. Finda n leitura, 
notando a falsidade do motivo, que serviu d e  base & 
resoliição do conselho, reclainÁmos, pedindo qiie se resti- 
tuisseni ai. verdade as expressões que  nos attribuiam, 
fazendo observar que o ponto de partida devia ser o 

:i!guina~ d'ellas no rectissimo conselho de decanos accusador, e 
rritre os nossos outros ali& muito respoitaveis adversarios ou ini- 
iriigos ou detractoreu? Cremos que &o; mas Q preferivel que elles 
proprios respoiidaui por si. 

E porque eliega com a mar&, devemos dizer, que para a policia 
neadeinira, devia ser seriiprc escolliida gente de certa edade. Mi- 
l i tare~ com bxix:~ limpa, alguma medalha de bom comportamellto 
ou equivalentes, estfio mesmo :L calhar. A experiencia mostra que 
os moços respeitam sempre ne mais velhos, que se sabem respeitar; 
e por outra parte, estes nas eondiçúcs referidas, dlo garantias de 
disciplina, c de boa ediicação. iVada de cispadachina de faina. 

A propoqito. Nlo sabemos de iguaria, com que o dom eelestirl 
de P;trinentier, a plebeía batata, fartura do pobre, patr2cia depois, 
e entilo regalo do rico, não se harmonize admiravelmente. 

Pois a. boa educação, qual o pomo iridispensavel de todos os mau- 
jares, condiz eriperiorrnonte com todas as situaçaes da nossa vida, 
por forma que bem se póde chamar o ouro sobre arul de conducta 
do homem de bem. 



nosso officio de escusa de 3 do corrente (a), e não quaesquer 
palavras, d'elle alheias que houvessem de pôr-se em a 
nossa bocca. 

O Sr. reitor tirou da estante juncto da sua mesa de 
trabalho o nosso referido officio, e reconheceu a proce- 
dencia da nossa allegação, desculpando-se de nlo haver 
tomado nota exacta do seu conteudo. 

O ar. JosB Albino ponderou então que, se se alterassem 
as expressões alludidas, jA não tinha razão de ser a resolu- 
pão tomada, pois o fora em vista d'ellas. 

E havendo o mesmo habil funccionario feito saber ao 
sr. visconde reitor, que os processos affectos ao conselho 
tinham ido jb com vista ao ex.In0 Sr. dr. Monteiro Castello 
Branco, e S. ex.= recomendara quo os nzo mandassem 
cobrar Bem aviso seli (h) ,  o sr. visconde declarou-noa que 

(a) Ill.mo e ex."O Sr. - Tenho a honra Se participar a v. ex." que 
me não 6 possivel comparecer Bmanhâ na sessão do conselho de de- 
CanoS. 

Neetn conformidade posso ser substituido por outro alids digno 
vogal, se n v. ex: assim aprouver, comquanto a ausencia de um 
e atk de dois membros não prejudique a maioria em um corpo, que 
consta de seis. 

Deus guarde a v. ex."- Quinta de Aiituzede, 3 de dezembro 
de 1882, pelas 7 horas da niaiitiã. -Ill.mo e ex.mo Sr. visconde de 
Villa-Maior, dignissimo reitor da Universidade de Coinibra.-An- 
tonio h i z  de Sousa Heirriques Secco. 

(b) O bondosi~isimo collega e amigo de outras eras estava jh d a -  
amuado, contando taivez que o venerando accordão dos ancigos ia 
receber integral execuçlo, pousando iracundo sobre o nosso espi- 
nhaço 1 

A proposito, que vae ainda na altura Tem empolgado o ex.m0 ar. 
dr. blcnteiro Castello Branco, pelo meuos estes quatro conavladoe: 
digno presidente do centro proyressiata (hs muito despouoado, e 
que não 6 necessario Tepovoar, porque, uma vez operada a dele- 
gaçiio, 6 infinda, como a da soberania dos imperadores rornanos, 
por effeito da lei regia); muito digno presidente da juncta geral 
(que aiiida se digna reter em suas possantes m5os); niais que tligiio 
presideute da cominissão executiva (que teve a magiiariirriidade de 
abdicar, par arranjos de familia, magotesinho intend:~-se) ; e sobre- 
tudo iiiuito diguissimo presideute da Universidade (nào na quali- 
dade de %.ice-reitor interino, como se editava, que nunca foi, com- 
quanto, sem ironia, esteja muito habilitado para ser; mas na 



neste caso podiamos cont inuar  na regencia da cadeira  
a t é  p r e v e n ~ ã o  de a. e ~ . ~  e m  contrario. E effectivamentc 
no d ia  12, a o  findar da aula ,  fomos procurados pelo 
sr. D. D u a r t e  d e  Alarc2o Vellasques Sarrnenio Osorio, 
muito digno secretario d a  Universidade, para irmos ambos  
cl reitoria. Fomos, e u m a  vez na presença do Sr. reitor, 
disse-nos S. e ~ . ~  que, tendo o ar. dr.  Monteiro 
Castello Branco expedido jai, os processos, era chegada a 
occasi to  de cessarmos na regencia. Assim o fizemos, 

qualidade de lente decano da faculdade de direito, servindo inte- 
rinamente de reitor). 

Ora poie, neste ultimo consulado não podia, nem devia ser 8. ex.a 
investido, qrii'to dado o impedimento do sabio e respeitavel decano 
de theologia. Mas o illustradissimo sr. dr. Dammio Jacintho Fra- 
goso ia reger a sua cadeira, e todavia o ex.rne sr. dr. Monteiro 
Castello Branco, nào tevc então escrupulos em assumir o seu 
vice-reitorado interino (Faça-se-llie agora o gostinho.), indepen- 
dentemente da crssaçlo das funcçGes do professorado pelo referido 
cavalheiro! 011 coherencia nurica vista! A que acasos exquisitoe 
conduz a niudança dos.. . espelhos, como dizia a velha preten- 
ciosa, ao coucheaxr o rosto, sulcado dc rugas, no vidro Inminado 
que por muitos arinos retivera occulto tio bahii! 

Addindo. Agora no8 chega a noticia de que S. exa  est8 mais 
urna vez investido no seu appetecido vice-rehtorado! merecendo, 
a l i h  chriatão velho, o stygma de relapso com maior motivo do que 
as pobres victimas, ás quaes os pio8 srs inqiiisidores punham o 
sambenifo. Como tem coragem para plesidir 4s congregaç0es da 
muito illustrada faculdade de theologia, sem se lembrar de que 
todos podem exprobrar-lhe, que ba ahi uma cadeira ueurpada! 

Um conselho de amigo velho para o libertar de ineomnias se 
padece da molestia e não enteja o narcotico. S. ex.. ordena ao bon- 
doso sr. bcdel de theologia, que no tocante ao caderno de serviços 
do ar. dr Diimazio nem torço neui amole, para O que tem exemplos 
bcrn bons e atC superiores, por fórrna que nem nelle escreva faltou, 
porque era calva de mais, nem leu, porque nao faz actual arranjo. 
E emquento o mesmo sr bedel obede~r, S. ex: envia portador, 
primeiramente todos os dias, e depois duas a tres vezes por semana, 
a casa do digno decano de theologia, 8 saber das suas melhoras, 
de modo a fazer crer á gente, que este cavalheiro est4 su$cientc- 
mente doentinho, e assim carece de que s. ex: o substitua. Ser- 
ve-lhe? Parafuse no caso! E entretanto n6s continuamos a fazer 
votos para que Dciis couser\e o eabio d e c ~ n o  theologo, rijo e 
820 corno um pero, bem, que igiialin~nte pedimos para nós mesmos, 
que mais precisamos de saudc, do que o venerando procere de 
çoadjutor devoto, e successor coevo! 



enviando logo que recolhemos ao lar o competente officio 
a S. e ~ . ~  (a). 

Em face de tudo que fica referido, crer-se-ha que a 
acta do dia 4 fosse ~sssada ao livro como estava no h o r r b  
ou rascunho, isto e, riem lhe 3er rebtituida a verdade, que 
ee esclareceu antes que a referida acta fosse lá exarada (b)? 
Não se crerti, mas é certo. 

Ou porque no dia 19 fizessemos saber na secretaria 
que iamos reclamar contra tiio i,n~olito proccdiinento, OU 

porque, de moto proprio, o ar.  reitor quizesfie asliiiii enco- 
brir a retirada a aue o coinoel!ia o nosso rekriclo oficio do 

I 1 

dia 3, dignou-se S. e ~ . ~  dirigir-nos o seii officio do mesmo 
dia 19, jA noite entrada, a que respondeniou corri o nosso 
do dia 20 (c). 

(a) Ill.mo e ex.mtb Sr. viscoude. -Tenho a I~onrn tlo p:iicicipar a 
v. ex: que rne não é possivel ir reger a iriiiiha clileira tio dia de 
ámanhiE e talvez por mais alguns dias, r i  f i i i i  de que, se a v. PX.' 
apmuver, se digne ordenar que eu seja a~ibstitiiido. 

Deus guarde a v. exaa - C:oiinbra, 12 de dezembro de 1882. - 
Ill.mo e er."O sr. visconde de Villn-Maior, dignissiuio reitor da  Uiii- 
veraidade. - Antonio Luiz de Sousa Ilenriques Secco. 

(b) Mas n?io k tambem menos para notar a boa fé, com que 
muitos dias depoislrou em artigo ou em informação expedida de 
Coimbra, se repete a falsidade da recusa. (Progresso, n.O 1:'776, 
de 27 de dezembro de 1882). 

Ma1 diria a, honrada redacção, que, ao acolhel-o, sem o Tuerer 
estava a ser instrumento dc Eeaes correligionarios coutra urn seu 
correligioiiario tambern! 

Urna pergunta: Os rigidos uianteiiedores d t ~  disciplina acade- 
mica ein 1882 estado todos exemptos de macula em,sriterioreir 
disturbios academicos? Pedimos que nos instruam. E-lhes isso 
tanto mais facil, quanto de certo estbo incolumes. 

Mas o mais e que tambem na tal iiiformação se beligca eo$rivel- 
mente nos actos do poder moderador. Como do tribunal dos decanos 
nâo ha appellaçb nem aggravo (mas devia haver, porque é um 
contra-senso que não haja), queriam os irctermitfentea snstenedores 
da ordem publica afugentar para longe a propris acgio benefica 
d'aquelle poder 1 

Bem hajam os era. ministros de todas as politicas e de todos os 
tempos, que Ihes não teein feito o gostiuho! Bem hajam l 

(c) Universidnde de Coimbra--1teitoria-T~iv. 5.0, n.O 16%.-Ill.m0 
e ex."" sr. - Não tendo v. ex.~ornparecido nas sessões do eonse- 



Ficou pois letra morta a illegal e acintosa resoluç80 
dos quatro sncigoa do conselho. Ainda assim em certas 

lho dos decauoe, em que, no corrente mez, se devia tractar do jul- 
gamento dos processos de policia academica, que por v. es  a foram 
vistos; e n8o constando que esta falta fosse motivada por irnpedi- 
meuto de saude (Tanto o era, que 8. ex.a, acreditando-nos, o tinha 
já allegado na seseão de 22 de nouemho!), visto ter v. ex: regido 
o sua cadeira em alguns dos mesmos dias, exige a regularidade 
do serviço (56 d'esta vez lembrada!) que v. e ~ . ~  declare official- 
mente o motivo da sua ausencia nas referidas sessòes. 

Deus Guarde a v. e~.~--Pny.o das Escholas eni 19 de dezembro 
de 1882.-Ill.mO e ex.rn0 sr. conselheiro Antonio Luiz de Sousa Hen- 
riquea Secco.- Visconde de Villa-Maior, Beitor. 

Ill.mo e ex.mO Sr. - Hontetn por noite tive a honra de receber 
officio de v. ex: n.O 162, datado do mesmo dia, pelo qual v. ex: 
se digna comunicar-me, que a regularidade do serviços exige que 
eu declare oficialmente os motivos da  minha ausencia nas seasoes 
do conselho de decanos, celebradas neste mez. 

Vou cumprir, mettendo em conta as proprias sesaões do mez 
anterior. 

Fui avisado, se me não ciigario, no mez de novembro para a6 
sess0es do dia 22 e 29, e no iiiez de dezembro para a do dia 4 s6- 
mente. 

Em ambos os dias de novembro tive aula, mas sendo precario o 
meu estado de eaude a contar de outubro de 1878, que me nOo 
consentia maior espaço dr  applicação, fui ao paço para pedir a 
v. ex.L desculpa de não concorrer ao conselho. De uma das vezes, 
dizendo-me o archeiro de eerviço, que v. e ~ . ~  estava em conferen- 
cia com alguem, retirei-me, rogando-lhe quizesse desculpar-me 
perante v. ex.ll. 

Quanto k sessko do dia 4 do corrente, por oficio meu do dia 3, 
havia derlarado a v. ex.", que nao me era possivel comparecer 
nella; com eEeito continriava a andar iiicommodado, com quanto 
n%o aliegasse este motivo 110 referido officio. 

E para dar a v. ex." plena prova de respeito A sua pessoa e 
auctoridsde, depois da aula d'esne proprio dia tive a honra de 
procurar a v. e ~ . ~  e pedir-lhe desculpa de não ir ao conselho que 
d'ahi a pouco havia de ter logar, e tão incommodado me achava j l ,  
que me recolhi a CilSa, e inwediatarnente ao leito, com uma vio- 
lenta dor de cabeça. 

Agora a explicnç8o do motivo porque, faltando ao conselho, ia 
não obstaiite 4 aula, e deixei de articular a razão de doença. 

Eu tenho por principal dever do professor o da regencia, e poriseo 
procurava, ainda que a C I I R ~ O ,  desempenhar-me d'elle. 

N'eete facto estd implicitaiiiente a explicaçâo do outro, o nEto 



a l tu ras  do negocio foi, segundo nos constou muito depois, 
chamado u d a r  parecer sobre ella, de certo para mascarar  
a retractação de todos, o então fiscal gcademico perante  a 
Universidade, o sr. dr. Jos6  ~ o a ~ u i &  Lopes  P r a ç a ,  u m  
profundo jurisconsulto, e um verdadeiro sabio que  faz  

ter perante v. er." motivado falta de saude, pois a não devia alie- 
gar, ee ia reger. Ainda assim tomo a liberdade de lembrar a v. ex.a 
que em dia posterior lhe relatei o meu incommodo do dia. 4, aceres- 
centando que o não havia feito neste proprio dia, porque receei 
que não seria acreditado. 

Agora permitta v. ex.a as seguintes consideragões : 
l.a Que eu penso que não disse verbalmente nem escrevi no meu 

referido oficio, como j4 tive occasião de expor a v. cx." por pala- 
vra, que não queria concorrer ao conselho ; bastava para d'isso me 
desviar a minha linha de conducta no respeito para com todas ae 
pessoas, com quem tenho de tractar. Peço porisso licença a v. ex." 
para dizer,. que ha equivoco em attribuir-se-me a expressão; ou, se o 
niio ha, foi empregada a mesma expressko em seutido diverso do 
que usa dar-se-lhe, que 8 o que me parece ter& siiccedido. 

2: Que para as tres referida8 sessOes (10 corisclho eu s6 recebi 
como é, uso o bilhete de aviao, e n5o ordem ou intimação, da parte 
de v. ex.', o que são cousas bem diversas, para o fim de avaliar as 
faltas de servip, quando as haja. 

3: Que sendo direito consuetudinario, aqui recebido, que, dados 
dois serviços no mesmo dia, a satisfaçâo de um faz que se não note 
a falta do outro, concorrendo eu B cadeira julguei estar exeinpto 
da nota de falta no conselho. 

4: Que a minha ausencia nas sesscies do conselho em nada pre- 
judicava o serviço, pois. se estavam presentes cinco illuatres vogaes 
dos seis que o compGem, podiam resolver todas as pendencias a 
elle affectas, como, se me não illudo, tem jL suecedido muitas vezes, 
sem que se exija, como agora, que 1130 falte nem um dos seis vo- 
gaes & sessão. 

5.a Que julgo será esta a primeira vez, que se haja ordenado a 
algum professor da Universidade, qye declare os motivos da sua 
ausencia dos serviços para que 6 avisado, ou a que haja por obri- 
gação de concorrer, porquanto esta declaraçRo tem sido espontanea 
até, aqui por parte do interessado, salvo o direito por parte do su- 
perior de prescrever os devidos descontos no ordenado, se as faltae 
se não allegam ou se n8o releram quando allegadas. 

V. cx: dccidirá, na sua sntirdoria e jiistiça agora, se tenho ou não 
cabalinrnte desviado de mim as asperezas do fuiido e fórina cons- 
tantes do oficio, a que acabo de responder. 

Deiis guarde a v. ex.R - Coimbra, 20 de dezembro de 1888.- 
Ill.mo e ex sr visconde de \ illa-Maior, dignissimo reitor da Uni- 
versidade, - Antonio Luis de Sousa Henriques Secco. 



honra não s6 i faculdade e B Univereidade, mae tambem 
ao paia. 

Ignoramos a impressão que de e. e ~ . ~  se apoderaria 
ao ler a acta decantada, confrontando-a com os nossos 
officios; mas juramos, pela nossa f6, que havia de dar 
conselho, com a ~eriedade, sciencia, e consciencia de 
perfeito homem de bem (a). 

( a )  Uma occorrencia da occnsilo contribuiu assrls para a iraecibi- 
lidade de alguns pouqiiissiinos professores, incluindo talvez algum 
decano ou vesperino illustre. Reunidos em assemblêa os acade- 
micos, vociferaram, segundo constou, graiidcmerite contra certos 
membros do corpo docente, exactamente como hsvia succedido por 
occasiiío do carnaval, mas ent&o com maior gravidade, porque da 
palestra passou o negocio para a imprensa, e tambem com esta 
circumstancia singular, a saber: que emquanto os m o t p  acade- 
micoa espraiavam a sua dicacidade contra as auctoridades, ia a 
couea bem, e alguns serioa cathedraticos batiam até. as palmas; 
e sómente começaram a chamar-lhes discolos, desde que a elles 
proprios chegaram tambem a roiipa ao corpo. 

Ora, pois, affirmar que em tudo o que 18 disseram fallavam ver- 
dade C crer, qiie a paisao excitada de rapazes não & capaz de 
extraviar-se; mas asseverar que em tudo mentiam, é renegar da 
sabedoria dos seculos, expressa nesta prudente sentença: Todas 
nós pegas temos as  nospus malhas brancas e negras. 

Os rigores do couselho dos decanos para com-nosco, sabidos, 
como n8o podia deixar de ser, pela academia, crearam-nos, é. 
evidente, uma certa popularidade do dia, que agora niuito agra- 
decemos aos noesos collegas anciiios, com quanto a intenção das 
suas unanirnes ponderaç0es não visasse a similhante resultado, 
senã;o a inculcar-nos conniveiites ou adherentes ti boa rapaziada. 

Por offeito d'essa popiilxridade, no dia 19 de dezembro, em que 
SC publicou O rlc~ol.dã;o lavrado a 15, fez-nos a honra de descer do 
bairro alto á Sopliia, talvez na força de 600 escholaree, segundo 
muito depois nos iriformararn, a dirigirem-nos felicitaç0es ou agra- 
decimentos. 

Se adregam a encontrar-nos no domicilio, e ha troca de cortezias, 
estava o caso fusco; tinhairios novo processo A disposiçfio das 
rectas ponderaçües de qualquer conselho, agora para variar, talvez 
pelo delicto de trocismo, :i luz dos archotes; assim uma especie de 
volta ou arruido. . 

E o mais é que a manifestaçXo repetiu-sc no anno seguinte 6 
luz clara do dia 8 de maio, por occasião do prestito d a  instrucção 
primaria, celebrado em Coiinbra, mas então sómente por parte 
dos nossos dignos ouvintes do 5.O anno de direito. 

Passam-se assim os factos : Suspensa a sahida do referido prea- 



Em conclusão sobre este particular assumpto. 
Andavamos seriamente incommodados de saude. Jura- 

mol-o perante Deus. 
- 
tito pela chuva do dia, sahiu emfim inesperadamente do largo 
do hfus~u ,  talvez alii cerca das 11 h0ra.r da manhã. Na intençlo 
iinic:~ de irmos fal1:ir ao Rr. Joaquim Martins de (:nr\cllllo, ria 
rua das Figuvirinh:~à, e (lepoie 4 rua da Calçada despedirtrio'-nos 
do sr. dr. blaiiu~l dc Oliveira Chavcs e Castro, como invariavel- 
mente s(lrripic praçticnvamijs, qu:trido jornadiavamos a Lisboa, 
snliimos de casa, e ao chegar ao largo de Samsâo damos de cara com 
o niesrno prestito, que começava a desembocar pela rua do Coruxe. 
Emqucinto pnssxvn tomamos ao lado, e entriimos na loja do hon- 
rado e respeitavel negociante e proprietario, o br. Adelino simi>es 
de Cnrvalho. Convidados por este cavallieiro a subir para a sala 
da varanda, conservavamo' nos um pouco afastados da janella, 
quando, sendo vistos pelos nossos dignos ouvintes, prerompem estes 
em viva8 8, nossa hiiiiiilde pessoa, e se dirigem para a casa onde 
nos achavamos. Querendo evitar lhes o incommodo da subida, 
descemos nós para as portas da rua, e juncto d'estas dirigem-nos 
os dedicados uoseos ouvintes os seus protestos de consideraçilo, 
que a boa educaçilo pedia Ihes agradecessemos. Não houve nem 
espalhafatos iiem troca de abraços, ao contrario do que, oiivmios, 
depois se fizera correr; e que houvesse, não era cousa para estra- 
nhezas. 

Decorrido breve espaço, depois que o prestito se recolheu aos 
paços municipaes, sahimos da loja do Sr. Adelino Sim3es de Car- 
valho, e fomos a casa do sr. Joaqiiim M:lrtins de Carvalho, que 
ainda não havia entrado, e dirigindo-nos acto continuo para casa 
do Sr. dr. Chaves e Castro, ao eh~garmos ao cimo da rua do Co- 
ruxe, avistcimos na riia da Calçada um forte ajuiictameiito de 
academicos, probavelmcnte todos, ou parte, de volta já do mesmo 
prestito. Nùo desejando segunda d(.int~ristraqâo, que tiesu:l hora jdr 
sabiamos que nos cumpria evit:ir, por bem interidida camaradagem, 
resolvemos de~ist i r  do d~stiiio yiie levavarnos, e retrogradtlmos 
em companhia do sr. Abel da Silva Linhaça, yiie ao acaso ahi en- 
contrAmos. Recolhendo immediatainente a casa, só torii:\i~ios a 
saliir B uoite, para entrar no comboy, camirilio da capit:rl. 

Pouco depois ia a Lisbo:~ uma ùrputaqk academiç:i atlvogar a 
causa de um scnir co irmâo. Dirigiu-se á camnra dos pares, e, encon- 
trando-nos ria galeria externa 8. porta da grande sala das seasòes, 
pediram-nos alguns illustres vogaeti d'ella, um dos qiiaes era o 
actual Sr. barâo de Paçô Vieira, Alfredo, pala yiie iins prestas- 
semos a apresental-os ao Sr. presidente do cor~srlho, Fontes Pa- 
reira de hlello. Rebpondemos que, nLo perteric~iido A parcialidade 
politica de S. exa, e IIZO tendo com S. ex.l rela@es p;i.rtiriilares, 
noa era isso in~possivcl. 

E n t b  accrescentaram: que certos pares, que nomearam, j8. 



Iamos nLo obstante Q aula, que 6 a mais importante 

lhes haviam promettido fazer-lhes a apresentação. Ao que repli- 
chmos: que cêses dignos piclceres serinm já 1120 scímente bastantes, 
mas muito competentes, porque cr;im todos regerieradoree, e por- 
isso p e ~ n a ~  do c ~ . " ~  presidente do conselho; pois toda a gcute 
sabe que a Ke~tcneração d'esse tempo estava para o sr. conselheiro 
Fontes, conio outr'oia o Estado para Lniz xiv. 

NBo prestitiiios, pelo ciue acaba de ver-se, o minimo servi90 B 
comniisslio acndrinicn, e que preutassemos, niio era caso para 
grand~,s admiraçòes; e todavia ouvimos que posteriormente se 
espalhara, que eramos grandes ft~utorc,s seus e Ihcs havitimos feito 
estrepitosas ovaçGes, ao encoutraimo-11'0s em Lisboa! Onde leva 
a paixão cega! 011 antes, até onde se finge levar a paixlo, para 
occ,ultar os vcrdadeiros motivos da a$ectada cegueira ! 
E certo que merecernos semprc o favor da  academia, ou melhor 

dos nOSS08 ouvintes, como outros collegas o têem merecido.; todavia 
eramos do iiiimero d'aqiielles profetrsores, que menos viviam em 
familiaridade com os ;icatieniicos. Por acaso coiilicciamos um ou 
outro, antes que dessem entrada nas nulas do 5.0 aririo. O segredo 
do facto estA, em que tinhamos aproveit,ido n licç8o do sr. Sancta 
Rita, que p:ira iiao de quem a dese-!ar, ; & h  fica estampada 8 pagi- 
nas 298, e piocui.tr:inios ser tSo dclicidoa, yonrito podiamos com 
os noesos couip:i:iliciros de t~~b:i l l io ,  q i i ~  rili:is tornam dispensaveis 
certos iigor<$s de dibcipliiia, s6 c:il)idos, c aiiitia asaim sem excesso, 
nos primeiros azinos do curso. 

NSo queremos negar, que a attençgo n nós votada pela rcade- 
mia, teria tambem por fundamento a crença geral, de ue as letras 
de reproriição d o  bailavam em nossas mloa. Mns ~ . % e d r o  Paulo 
dii Ciiiilia Pigueiredo e Mello (para exemplo, porque outros t&em 
havido), que falleceir virtuosisaimo arcebispo cardeal de Figirei- 
redo, salvo erro nos fina dr 1865, provido no beneficio, no anno de 
1840 (cm que er irnus um dos seus humildes discipulos), e porisso 
eiri tal edade, qri:tl convi ti li:^ i alCiii da sabedoria), para que o maia 
encanecido e sisudo prrsbytero da sua diocese, se n8o julgasse 
Iiiimilh:~do, ao beijar-llie de joelhos o aunel prelaticio, gosave da 
faina de ser inoffciiaivo nos a ~ t (  s para com os 88118 discipuios. E 
deixou o rierviço :icaùciiiico, hemqiiiato de todos os seus honrados 
collegas ! 

Ha um aniio falleceu o chorado cx-ministro sr. Antonio Aiigusto 
de Aguiar. Um dos seus oiiviiitee cornmemorando o scii passa- 
merito escreveu : Adoravam-no oa seus d,acipulos. Nunca para etlee 
teve uma frase azetla. É jA para cobrar tinimo, que o que ellcs c& 
dizem armar á popularidade da  academia (que assim chamam ao 
aer bem educado), não encotitre eclo, nem em Lisboa, riem de 
cei to noutras partes; e, seja~nos francos, nem c& mesmo, tirante 
as respeitaveis pessoas de a. ex.as 

Mas que tiuliam S. ex..'* coin o iiosso procedimento? Nús irnpor- 



funcçlio do professor, porque nos achavamos & vontade 
com os noasoe dignos ouvintes  (a). 

Não nos resolviamos todavia s ir ao conselho dos de- 
canos,.  por  diversos motivos: 1 .' Porqi ie  a falta d e  saude  
nos pr ivava da energia  necessaria na discuss30, ee, como 
em 1878, s e  ostentasse aggressiva contra  n6e. 2 . O  P o r q u e  
n ã o  e r a  indispensavel o nosso comparecimento para  fazer  
maioria em u m  corpo constante  de seis vogaes, bem longe  
d e  crer ,  n a  nossa ingenuidade,  q u e  encontrar iamos pela 
frente  dois propositos a fazer excepcionalmente notavel a 
nossa falta, o dos austeros collegas do conselho (que foi 
a t é  o ponto d e  q u e  elles proprios s e  fizeram réos d a  lei), 
e o d o  obsepuioeissimo collegu d a  faculdade, o exBmo Sr. 

dr .  Monteiro Castello Branco. E dizemos mcepcionalniente 
notuvel, porque a c a d a  passo fal tam vogaes a o  conselho, 
sem q u e  os ausentes incorram nas i ras  dos  presentes. 
3 . O  Porque  t inhamos senipre na mente  a segunda  das 
nossas intençoes d o  dia  16 d e  março d e  1854. E s e  en tâo  
p a g i m o s  por todos aquel les  q u e  deviam cumprir ,  m a s  

tamo-'nos nunca com as suas individudidades, senão pare se 
respeitar l 

E agora perguntamos: Crêem-se S. ex:*, que ali48 sPo louva- 
velmente tramigente~, bonda serem politicos, exemptos, mesmo em 
serviço academico, da dura pecha de pega8 malhadas? Bastará a 
desilludil-os a lingua mRi (Homo sum, nihil humani a me alienum 
pulo.) e tarnbem a lingun filha (Nn'o ha formosa sem aenüo). Pelo 
que neste particular, por fos, ou nefas, hão de resignar-se a ac- 
ceitar a nossa camar:~ilagein, pois abertamente confessamos não 
só ter miiitos een0e8, mae, porisso mesmo que njio somos tão for- 
mosos como s. er:', muitos mais do que a. e~.~"roprios. 

Alongámos um pouco esta nota, porque B fora de duvida, que 
nos factos de dezembro de 1882, e nos do dia 8 de maio de 1883, 
uns nella contados e outros omittidos, tiveram principalmente ori- 
gem, ou, melhor, pretexto, os desgostos com que S. ex.81 nos têem 
amargurado a vida. 

(a) Todavia n6s, que estamos sempre diapostos a confessar os 
nossos erros, devemos deixar aqui conaigiiado, que teriamos feito 
melhor, se déssemos parte de doentes, e tivessemos deixsdo de ir 
4 aula desde todo o principio. Teriamos ao menos desarmado logo 
todas aa vontades hostis. 



n8o cumpriram as suas obrigaçaes (a), nZo estavamos 
agora dispostos a tomar sobre nós as responsabilidades 
de um processo, que nunca devera ter tido autoaçdo (6). 

Mas quando emfim em o nosso procedimento houvesse, 
como no calcauhar de Achillee, algum ponto vulneravel, 
nao deveria levar-se-nos em conta, que jB haviamos contri- 
buido para a policia academica com um largo e pesado 
tributo ? 

E devêra a condemnação partir de collegas, que na 
propria occasião viam o argueiro no olho alheio, e não 
davam pela tranca nos olhos d'elles proprios? 

Responda o publico desapaixonado ! 

Mas ainda aqui não parou o caso. O ex."O sr. dr. Mon- 
teiro Castello Branco persiste na sua hostilidade contra 
nds, agora de parceria com outio igualmente respeita- 
bilissimo collega nosso e de s. e ~ . ~  

Vamos queixar-nos, não ao publico, sim perante o pu- 
blico, aos ex.Os srs. dr. Pedro Augusto Monteiro Castello 
Branco, e dr. Bernardo de Albuquerque e Amaral, cida- 
dãos probos, do procedimento com-nosco havido pelos 
ex."" srsrs. dr. Pedro Augusto Monteiro Castello Branco, e 
dr. Ucrnardo de Albuqiierque e Amaral, sabios cathedra- 
ticos da faculdade de direito, e leaeu correligionarios do 
partido progressista! 

Se nito é duro, B em todo o caso desagradavel o que 

(a) Como nPo fallAmos senão muito pela rama dos successos do 
carnaval, n%o eutrimos no exarne das  responsabilidades do dia, e 
at6 das nnteriorea. Mas é fOra de diivid:~ que ellas irnpendem sobre 
classes diversas de funcciouarios, civis, ~nil i tares e acadetnicos. 

(h )  Quern com ctleito s e  n5o  rir!^, OU talvez deixar4 de  ter  d6, 
de  qualquer que ouse criticar 03 meritos litterrtrios, ou beliscar 
no procedimento de  cavallieiros, corno u m  dr. José Frederico L a -  
ranjo, uin dr  Antonio dc  Assis Teileira de i\I;lgxlhâes, e outros 
var0es recipeitsveis, sobre os qil:~es R opini:i« piiblica esclarecida 
forriiou jA h:& muito o seu ueredictum? Althiri de  que a lagrirna 
6 não sómente livre, mas tambein iiatural, dizeirios nós, os acade- 
micos. 

E que outra couss fazemos n6s mesmos agora senão lagrimejar 
ou choramingar 7 



vamoe contar; e todavia 6 mister que não fiquemos silen- 
eiosos, porque temos a defender-nos nas duas qualidades 
de  lente de  direito, que tivemos a honra de ser, e de  par- 
tidario que ainda hoje somos, para que nem soffra a serie- 
dade d'aquelle, nem a lealdade d'este. 

Mas antecipem-se certas declaraç8es indispensaveis. 
Conhecemo'-nos desde os bancos escholares, apenas se- 

parados por um anno d e  frequcncia, n6s e o primeiro dos 
cavalheiros referidos. Mantivemos sempre as melhores re- 
lações nos tempos posteriores, doutores itddidos anibos, ~ n 1 -  
bos politicos da  nieuma ~)aicialidade. E, se nos 4 permit- 
tido, afirmamos que fori~os senipre hov~e?u seu em todas 
a s  occasiCes, em que isso foi riiitter. Leitibramo'-nos apenas 
d e  pequenos arrefecirncntos, cujas causas nos abstemos 
d e  historiar, porque parecia restabelecida depois a amizade 
primitiva. 

Com o segundo dos dois cavaltieiros nunra forarn tão 
estreitas as nossas relaçoes, coinqii:~rito sempre regulares; 
e nunca cessaram, apesar do reafriairiento quc lhe nota- 
vamos a contar dos successos referidos ( a ) ,  e da  pretcn- 
$0 d e  influir em a nossa linlia de conducta, manifestada 
m6rmente em certa congregação academica, postoque em 
termos delicados, d e  que sómente usa um hoinem bem 
educado, como S. e ~ . ~  O é. 

O factos agora. 
Havia sido promulgada a lei de  23 d e  maio de  1884, 

que reorganisava o coilselho superior d e  instrucção pu- 
blica com vogcies permanentes e vogaes delegados ou d e  
eleição, e entre estes dava cabimento aos representantes 
das cinco faculdades uuiversitarias. 

Priruou sempre a nossa Universidade em considerar 
os mais velhos de  entre os seus membros; estA nisso a t é  
um bom exemplo a imitar, que o corpo docente offerece 

(a) Mas que contradicção, se o retrahiinento de S. ex: sssentrtva 
na nossa liiihx de condiict:~ por occctsiiio do julgamento dos dois 
academicos ! Nós aI>sticemo'-?zoe, mns S. ex: i~iterveio iioj~~lgamento 
litterario de urn d'elles! Procedeu bem, porque s6 lhe fez justiça, 
approvando-o; mas esea mesma justiça lhe impunha, que ee n8o 
yvoraase em ceneor noseo, ao menos eem nos ouvir l 



ao corpo digcenfe. Por semelhante razão em todas as fa- 
culdades s e  eecolheram para seus representantes n o  con- 
selho os primarios, e s6mente quando  estes s e  recusaram 
foram subst i tuidos (a). 

Vai ver-se como procedeu nesta  conjunctura o ex."O 
sr. dr. Bernardo de Albuquerque  e Amaral .  T r a c t a  d e  an- 
g a r i a r  u m  por um o s  votos dos collegas para q u e  eleges- 
sem representante  o ex."" sr. dr .  P e d r o  Augus to  Mon- 
te iro C'aatello Branco,  dizendo a c a d a  u m  dos  q u e  i a  
catcchizando, q u e  todos os  demais  estavam já de ac- 
cordo ; e dando  como r a e l o  d o  voto, a necessidade d e  
desaggravar  o mesmo ex."1° sr .  ùr.  Nonteiro Castello 
Branco, q u e  hav ia  sido desconsiderado, dizia, em não ter 
sido nomeado par d o  reino! (b). 

$a) Um entre muitos casos. A deputaçio, que em janeiro de 
18 8 teve a honra de ir cumprim~ntnr S. majestade el.rei, pelo 
fsllecimeuto de S. majestade o rei Victor Manuel, ficou composta 
dos cinco lentes mais antigos de cada uina das faculdades. 

(b) 6er4 escusado notar ao leitor: 
1 . O  Que o cargo de par do reino n3o B de escala, e portanto nin- 

guem ee póde julgar deaconsiderado porisso que um collega, mais 
moderno em dada hierarchia, lhe 8 preferido pela confixnç& da 
premgativa. Mas, admittindo quo o ex.mu Sr. dr. Bernardo de Albu- 
querque fallava a sério (nem outra cousa era de esperar do seu 
nobre caracter), não eramos 1168, mais cclhoo do que o ex.rno ar. dr. 
Monteiro Castello Branco na edade (cousa de nove mezes), no 
grau e no despacho, que deviamos pagar as custas da demonei- 
deraçfio, que da  parte de tres cavallieiros lhe teria nesse caso 
sobrevirido. 

2.0 Que se a serio se tractmse de reparar a desconsidersçlo 
soffrida pelo arno sr dr. Monteiro Castello Branco, o primeiro, que 
devia eer rogado a apoiar ou até a lembrar o nome de 8. ex: em 
congregario, deveramos ser iicis; porcluanto, a falta de accordo com- 
nosco importava covlsiderar o es.rnU sr. dr. Moiiteiro Castello Branco 
á conta dc nos desconeiderar :i n6s! E a llOH8:L abnegação, de que 
nos jactamos, deveria ter afast:~ùo toda a duvida sobrc a nossa 
acqniescencia, ainda que tivessemos por improcedente o motivo que 
se apparentava. O leitor percí:l)e já que se niio procurou esse ac- 
cordo, poia que se ritio tractavã de considerar o mais moderno, mas 
de desconeiderar o mais antigo. 

3.0E que com effeito assim era, vieram depois confirmar os factos, 
Elevados S. ex.ll ao par do ar. governador civil (Ao par1 Upa, 



Preparado assim o terreno, chega o dia 16 d e  julho desti- 
nado h congregaçgo final da  faculdade nesse anno lectivo; 
e o plano vai ser dado A execu980. Já se vê que era mister 
requerer que  se tractasse do assumpto, e depois apresen- 
tar  a proposta (pois que por este tneio illegalmente se 
optava) para a designa950 do representante, e de  alguem 
havia esta de  partir. Quanto ao requerimento, tomou-o 
O ex."O Sr. dr. Bernardo de  Albuquerque sob a sua muita 
sollicitude. Não se atrevendo porbm a apresentar directa- 
mente a proposta, pediu ao sr. dr. Avelino Ceear Au- 
gusto Maria Callixto a fizesse. Annuiu este cavalheiro, 
persuadido de  que se tractava de  um negocio assente por 
todos os collegas, e bem longe de  pensar que ia nelle um 
aggravo ti nossa insignificante pessoa. E claro que foi ay- 
provada sem discuss50. Começava a fallar o ar. dr .  Mon- 
teiro Castello Branco para agradecer á faculdade a honra 
que acabava d e  ser-lhe conferida, quando nds entrdmos 
na sala da  congregação (a). 

Upaf como ao cabo da festa se viu, ficando S. ex.. de baixo, e 
e. ex.** de cima, victorioeos e risonhosl) em 1886, pelas circum- 
stancias da presidencia e vice-presideucia do centro progressista, 
começaram a dar logo a lei nos negocios da administraçBo do 
districto, e especialmente nos eleitoraes, e se entlo ambicionas- 
sem o pariato, ter-se-hiam eleito a si proprios. Quem tem o qiiei'o d e a faca na mão corta a fatia 9, vontade; e a caridade bem ordena a 
toda a gente eabe que principia por n6s! Na hypothese por 8. ex..# 

.Seas80 de 16 de julho de 1884. 
remdencia do ex.m ar. conselheiro vice-reitor (Bernardo de 

Serpa). Preeentes ou ara. drr. Secco, Monteiro Caatello Bran- 
co, Jardim, Albuquerque e Amaral, Garcia, Chaves, Calliato, Pitta, 
Aeaia, Laranjo, Praça, Antonio Candido, e eu Guimarfiee Pedroza, 
8ecretario.m 

Lidas e approvadas as actas das duas ultimas sessi>es, passou 
a tractar-se: 1.0 de um assumpto referente a alumnos militares 
que frequentam a Universidade, por iniciativa do Sr. vice-reitor 
e 2.0, sem deelaração de iniciativa, dos livros de texto para O 
wguinte anno lectivo. Depois continua a acta: 

a Procedeu-ue á eleição de delegado da facolldarle, que, nos termos 
da lei de 23 de maio ultimo (DMrio do Governo, n.O 139, de 23 de 
junho), deve fazer parte do conselho superior de instruação pdlica, 

a ek i@ no H, dr. Pecho Auguuto Montsiro Certdk 



Surprehendidos com a novidade de se abrir e sessão sem 
aviso aos vogaes, presente8 na sala contigua, pedimos e 

Branco. Este ar. agradeceu a proca de coneideraçüo, que o con- 
selho da faculdade acabaça de dar-Zhe. O ur. dr. Secco, tornando 
conhecimento da eleiç3o referida, pediu que na acta ee dealarause, 
que não tinha tomado parte nessa eleição, 1307 ue achar na o e c a e i ~  
d'ella fóra da  sala das seusòee do conueiho, comquanto ertivease 
dentro do edijici0.n 

Pedimos licença para fazer notar, que esta acta para ser exacta, 
tem de ser rectificada pelo nosso texto. 

Noticia este quem iniciou o asstrmpto, o que é omisso na acta; 
declara qual o cavalheiro que fez a proposta para represeiitante, 
o que n h  sómente 6 oinisso lia mesina acta, mas fbi substituido 
pela declara@o de que a eleição recahiu no ex.rnO sr. dr. Moiiteiro 
Castello Branco, o que, com o devido respeito, não i: exacto, exce- 
pto se eleição e aeclamação p:lssam agora a ser synonymos. 

Mas a acta offeride-nos sei.iaiiieute eiiiyuanto afirma que 1160, 
tornando conhecimento da eleição referida, pedimos que nella se 
declarasse não haviamos tomar10 parte nt3ssa eleiçso; e mais nos 
offende, quanto ao motivo a que attribue ease facto, o estarmoe 
fora da sala das scssóes, coiiiquanto dentro do edificio. 

Mas antes de restabclec~:r a verdado nestes dois particulares, 
nós tomamos a liberdade de ponderar ao ex."" ar. dr. secretario 
que S. se equivocou nos intuitos que nos suppoz ao pedirmoe 
a palavra; ligo era em veri1:rde o de moritrrtr despeito pela chamada 
eleição (que eff'ectioameizte não houve), mas sim o de fazer saber 
a 8. ex:, o sr. vice-reitor, que uos seritiamos do modo por que 
S. ex.. se tinha conduzido corn-nosco. 

Havia com effeito alguns annoe já, ,que um iricidente, que p6de 
ser fscilrnente omittido agora, nos tinha forçado a declarar em 
plena coiigrega@o, que 1130 mais entrariamos i10 accordo corn OS 

collegas do 5." arino, para a proposta das informaç?Jes academicss, 
e nem porisso mais lcriamos esta, corno nos competia por sermos 
o mais antigo dos tres. 

Ora pois, em 1884 os nossos dois respeitshilissimos collegas de 
entrio rio 5.0 anno, os are dr. Paiv;r Pittx e dr. Lopes Praça, com 
os quaes sempre vivemos iia maior harmonia, tiveram a bondade 
de convidar-nos para que, comquanto não tornassernos parte na 
proposta, nos prestassernos a cotiferenci;tr curn S. ex." sohre 08 
meritos dos nossos alumnos. Respondernos que do inelhor grado nos 
prestariamos, mas j4 não havirr o iutervallo riecessario, visto que 
a sees80, ern cuja sala nos achavamos, ia abrir-se. Entso o ar. vice- 
reitor teve a bondade de dizer-nos, que pociiarnos ir conferir na 
sala immediata, atb para abreviar depois o serviço na congmgação, 
porquanto a abertura ainda se demoraria algum espago h espera 
de que concluissem trabalhos preparatorios os collegas de outro8 
annos; alLm de que s. e ~ . ~  deferiria a abertura pelo tempo neces- 
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palavra a o  Sr. vice-reitor, d r .  Rernardo  d e  Serpa Pimentel,  
para perguntar  se  a sessão estava com effeito jii aberta, 

sario. Fomos com effeito, e em certas a1tur:is dignou-se S. ex." 
spparecer juiicto de n6s os tres e corneçou silencioso a folhear o 
caderiio dos quintanistas informaitdos, que tinhamos dennte de 1168, 
eobre a mesa. Pensando que a. ex.8 descjava saber a qualificaglo 
de algum d'elles, toinámos a liberdade de perguntar qual o nome 
que iuvestigava, ao que S. ex.° se dignou responder que sómente 
estava a contar as folhas do caderno, p:ra concluir, se ainda te- 
riamos muita demora. Redarguinios ciitao que o trabalho da coii- 
ferencia estava prestes a findar. 

Momentos depois reentr4mos na sala das sessücs do conselho, 
e com admiração not4mos que este jL funccionava, o que se nos 
antJolliou scr uma especie de descoi tezia corn os ausentes e portanto 
tambem com-noseo, lente decano, inórmeiite tendo em vista as 
circumstancias, que acabáinos de referir. Pedimos entgo a palavra, 
sejamos francos, para protestar indirectameiite coiitra o procedi- 
mento reitorai, que estrnntiavatiios tanto mais, qu:iiito as nossas 
relaçües com o sr. dr. Bernardo de Serpa têem sido sempre de 
defereiicia reciproca; accrescendo que S. ex.' é uni cavalheiro 
delicado, que póde servir de modelo aos mais bcni educados. E 
bem o mostrou S. ex:, dando-nos no dia seguinte explicação pleue 
e acceitavel do facto. 

Haveria nesse tempo cerca de quatro aurios que, avisados pelo 
bondoso bedel da faculdade, o fallecido sr. Joaquiin Lopes Pinto, 
para coiigregaçào 4 1 Iiora da tarde, quando chegárrios ao Paço das 
Escholas já a encontrámos coricluida, pois tinha corneyndo ao rneio 
dia ou talvez antes. Havia a tr:ictrir sómente de faltas, e não de 
moteriaimportarite; ainda assiiri era unia sem-crrenlo7~ia, a que nzo 
eetamos acostumados, nem practicarnos coiii OH outros. I'ateiiteado 
o nosso sentimento pela deecorisidcra~ão soffriíl,i, o sr. vice-reitor de 
eiit00, dr. Francisco de Castro Freire, egiial no tratato ç:~valbeiroso 
ao sr. dr. Bernardo de Serpa, i150 sóniente se dignou vir a nossa 
casa no proprio dia, sabbado, dar-nos plcnissiina satisfaçgo pela 
occorrencia, mas, nào nos teudo encontrado, desceu na seguiida 
feira á sala de espera dos professores no Paço das Escholas a 
realisar ess~i satisfação; accrescent:~irdo o tinh.im~illudido, assegii- 
rando-lhe podia 8. ex." dar começo á coiigrppaçao antes da hora 
marcada, porque nós de certo nào concorreriamos a ella nesse dia! 

E para tornarmoa folego, por breve espaqo, roeamos aos e ~ . ~ " '  
srs. dr. Bernnrdo de Albuquerquc, e dr. bloiiteiro C:~stello Branco 
a caridade de concluir o incidente, de que devciii estar bcin ao facto. 

(A parte de S. ex." i~louvivel, kois foi rrsmu71yado.) 
Postos eates preliminares e finda a interrupçcio. vamos á acta. 
Jtí se vê que nestas circumstancias s6 nns t3ra iiccessario fazer 

referencia a objectos tractados em geral, e não á eleição (diz a acta, 
que 116s rectificamos por aeclamação), do ex.rnu sr. dr. Moiiteiro 



e, estando, se havia negocios jtí tractados. Tendo S. e ~ . ~  
a bondade de nos responder afirmativamente, pedimos 
em seguida se declarasse na acta, que s6 nesse momento 
começavamos a tomar parte ua congregaç:~, para se 
corlcluir quaes os negocios a cuja resoluçao tinliamos 
sido extranhos. 

Admittindo que hajamos merecido similhante acto de 
hostilidade da parte dos nossos dois conspicuissimos (a) 
collegas, ainda assim diremos que não remediando elle 
nada no preterito, era para o futuro um rigor superfluo, 
um verdadeiro luxo de persegui<;ão, ou ao menos de 
desconsideração. 

Se niio, vejamos. NGs iamos concluir no dia 24 de ja- 

Castello Branco; e temos tanto mais a peito ue a verdade ap- 
pareqa tainbcm nesta parte, quanto que, havengo erte muitodigno 
e gentil cavalheiro cessado para sempre desde esse momento 
com-noeco as  suas amaveis relaçoes (o que deudras no8 penaliza), 
allegando inexactamente palavras que nao proferimos no conaelhn, 
se lhe não assistia razão, sobrava-lhe pretexto para o seu injusti- 
ficado procedimento, se a acta estivesse exacta. 

Nlo havia, de corto, mas parece que havia o proposito de nos 
collocar mal no relatorio da congregação d'essc dia. Diz H. verdnde 
quanto a acharmo'-nos ausentes da sala das sessoes (at8 o momento 
da nossa entrada), comquanto  estivessem?^ dentro do edificio. Mas 
teria sido bonito acciescentar, porque assim rios exprimimos, e era 
verdade, que nos achavamos na snlrr contigua, e em objecto de 
serviço, com a sciencin e consentimento do sr. vice-reitor. E 1120 
s6rnente era bonito, era tambeiri mirter, para que se não ficasse 
crendo que vagueavamos pelo terraço, ou pelas varandas do pa- 
lacio, espraiando R vista, e sorvendo as escondidas tranquilla 
pitada do esturrinho de contrabando. 

(a) Desde que o marechal duque de S:ildanha, na sua partici- 
paga0 official de 25 de dezembro, sobre a bat;lllia de Torres-Vedras, 
ferida no dia 22 (1840), nobilitou o adjectivo, cliarnando conspicuoe 
aos heroes, que I A  se s:rcrifiearam pela causa da liberdade, por 
exemplo, um D. Feriiarido ile Villa Real, que perdeu urna perna, 
um Jayme Garcia, e tantos outros, temos uin prazer especial 
em o apropriar a a. ex.'-, porque, comquaiito fclizrncnte a sua 
dedicaçzo patriotica ainda Ilie não hnja ciistado um só pellinho 
das sobrancelhas hirsutas, siio todavia muito capazes de derramar 
pela patria todo o rubro sanguinho das suas rê:ts illustres ! Ah! Que 
se fôra vivo o honrado capitgo das Ribas, poderia coutar-nos um 
caso magano ! 



neiro do anno e e g u i n t e  (1883) os nossos 30 a n n o s  de 
eerviço academico  (u). Toda a gente sabia q u e ,  completos  

(a) Pertencemos ao curso do 6 . O  anno de  1841-1842, oiinico em que 
teve exccução a lei (Decreto de 5 de dezembro de 1f-36, ctrt. 93.0) 
que elevava por turn:) os sextanistas a professores, c ~t discipulos 
os proprioe condiscipulos e os a8pirantes do 5.0 aiino ! Adoecendo 
em junho de 1842, sómeute podhinos defender theses em 24 de 
novembro, fazer exame privado cm 12 de janeiro do anno se- 
guinte (1843) e tomar cape110 a 29. l'ois já no Incsiiio aiino, a 
30 de  jiilho, incetavamos os nossos serviços acadeinicos, tendo a 
honra e satisfação d e  sermos oradores iio doutorarn~nto do ex."O sr. 
dr. Monteiro CastelloBranco, assim corno no segiiirite, a 1 7  de julho, 
iniciamos outro serviço, o tie argumento de theses, seiido defen- 
dente o dr. Luiz do L'il:lr Pereira de Castro, depois deão d a  e6 do 
Porto, e cremos que tarnbem deput:ido. 

Prestando assini serviços acadeinicos diversos na Universidade, 
e tambero no Lyceu, e jiiucto do Conselho Superior, no espaço de 
12 annos atB 1855. fomos neste anno ririfim providos na segunda 
substituição extraordinaria da  faciildade, por decreto de 24 de 
janeiro. Passando seguidamente a lente substituto ordiriario, lente 
cathedratico e leiite decano, fc~mos ao cabo jubilados por decreto 
de  12 de fevereiro de 1885. 

Como se  vê, prestAmos serviços na Universidade dur:tnte 42 
snnos, serviços extraordiliarios corno doutor, e dr. addido, no espago 
de 11 annos, serviços ordinarios como lente durante 30 aiinos. 

NRo precisamos porisso para a jubilação de serem-nos coiitados 
serviços senao a datar do primeiro despscho, e tadavia poucos mc- 
zcs antes da nossa sahida da  faculdade veiu ter  com-nosco O Sr. 
d r  João Marcellino Arroyo, e pediu-nos que requrrcsseinos desde 
logo a jubilação, levando-se-nos ein conta para os 30 annos o tempo 
do exercicio do governo civil, e o da regeiicia e iriais uclos arade- 
micos, em que tiriliainos participado. 

Respondemos que nos era indiffereiite esperar ou ngo pelo termo 
dos 30 annos; que duvidavamos do resultado qiinrito B contagem dos 
serviços admii~istrativos, só achando e ~ t a  plausivel e possivel 
quanto aos serviços academicos anteriores ao p r i m c i i ~  despacho; 
mas que, desejando dar a s. ex: reparaçtlo por virtude de  um acto 
nosso, que lhe deveria ter sido rncnos agrariavel, estavamos prom- 
ptos a secundal-o no seu pedido, cujas razoes teve a franqueza 
de nos declarar. 

Ao ouvir-nos, replicou s. cx:: bem sei  a que acio v. m.Ce se refere; 
C & m a  propoeta p a r a  MI minhas ilzforntaç0rs de licenciado; e ac-  
crescentou outras palavras, que bern mostrava estar ao corretita 
do caso. 

Ora ahi vai, como isto se  passou tanto, quanto 6 mister consignar 
aqui. 

Não aseistiudo ao acto de  liceuciatura do ar. dr  Arroyo por im- 



elles, n6s pretendiamos jubilar-nos, deixando porisso o 
mesmo serviço. D'este modo pelo curso regular das cousas 
estavam s. e ~ . ~ ~  a o  cabo d e  G mezes livres da nossa abor- 
recida companhia. 

Accrescia, q u e  a moderna lei organiea do conselho su- 
perior de  23 de maio d e  1884 n%o era exequivel, emquanto  
nâo baixasse o respectivo regiilamento. Nova  rasgo p a r a  
de ixar  correr  tranquillas a s  areias d a  ampulheta .  

Mas  S. exas  nho podiam prescindir d a  dernonatração 
hostil e o gosto gorava-se-lhes, se por  acaso 116s sahis- 
semos da Universidade,  an tes  q u e  fosse decretado esse 
regulamento. 

Era pois neceasario nâo  perder  tempo, e porisso pre-  
c ipi taram a ~lomeução d o  clr.lcgado a o  conselho superior 
n a  congrcgay80 d o  dia 16 tle julho, quando  s6niente e m  
17 d e  novembro seguinte  sahia referendado o referido 
regulamento, q u e  determinava o modo por q u e  a eleiçüo 
dev ia  s e r  feita! 

Não foi pois s6mente um r igor  superfiiio, foi principal- 
mente  u m a  grande  fuita de cctridads este afan d e  o b r a  
nova feita para a loja. Dlelhor. A um ternpo acinte  para 
com a victima, e desprezo pela lei! 

pedimento legal, concorremos todavia A congregaçfio ultima do 
anno lectivo, em que se conferern as informaç0es (30 de julho 
de 1883). Chegando aiitcs dx Iiora da abertura, acto contíuuo utn 
col1eg;t nosso nos toma il. p,irte, r diz: como v. m.ce não esteve pre- 
ciente no acto de lice~zciatiiru do Arroyo, e tem não ohstante de-fazer 
hoje a proposta das ittfortnaçües res11ectiva8, eu vou instrnil-o, para 
que v. m.ce obre com justiça, e não venha chocar-se com o juizo da  
faculdade, c concluiu por justificar a proposta sómente de 15 
valores, para as informxçGcs do mesmo Sr. licenciado Arroyo. 

Como S. c&." era competelite para nos informar, apropribrnos a 
sua proposta e no momento opportuno npresentRmo1-a á illustrada 
e nobre f:iculdade. Mal tinhairios ~ c ~ i b a d o  de fallar, prorompe com 
vigor o sr. dr. Ai~toiiio Caiidido: Oh, srs., qtle i,aiquitlade! Arroyo fez 
um bt-ilhaatis~imo acto de licenciatura! etc. ~ t c .  N5o era necessr- 
rio mais, riem tanto para rios convencermos de q u ~  haviarnos sido 
siirprehendidos em a nossa boa f6. E quanto & faculdade nas 
poqteriores inforrnaç0es de doutoramento (20 de julho de 1885) 
mostrou a valer que lhe não era hostil, corno propttlava o nosso 
digno e correcto inforrnndor. 



Agora particularmente coni o cavalheiro, objecto dos 
nossos panegyricos de 30 de julho de 1843 (a).  

Estamos convencidos pelas provas moraes d e  q u e  
a. e ~ . ~  foi connivente com o nosso honradissimo collega, 
e x  Sr. dr. Bernardo de  Albuquerque; e por similhante 
motivo os trazemos e continuarão emparceirados. 

S e  foi, não devia ser;  porque lhe cumpria respeitar o 
collega que sempre o respeitou, e crê nunca lhe haver 
dado a menor razão d e  queixa, o amigo velho e leal, ,que 
sempre o considerou; porquanto S. e ~ . ~  não podia illudir-se 
sobre o alcance do facto, em relação a elle. 

S e  nBo foi, devia rejeitar in limine a proposta, para 
se não prestar a ser instrumento d e  uoalquereuças alheias. 

E emfim prestando-se por acto d e  irreflexão momentanea, 
parece-nos que não desluziria o seu honrado caracter, 
da r  depois a esse collega e amigo uma explicação qual- 
quer do seu menos curial procedimento, em ordem a 
minorar o desgosto que nessa bypothese, quasi involun- 
tariamente, lhe haveria causado. 

Pois querem saber o que fez? Voltou-lhe d e  vez a s  
costas! Será porque se encontre vexado pela sua con- 
ducta airosa? Sua  e ~ . ~  O d i r l  ( b ) !  

Mas a hostilidade do suas e ~ . ~ '  não cessa ainda. NEo 
podendo p o r h  ser jA exercida nos negocios academicos, 
for a lhes foi transferil-a ao assumpto politico. Vai ver-se. 8 mister consignar aqui desde j l ,  que o partido pro- 
gressista em Coimbra, tendo tido uma regular e forte or- 
ganisaçao politica, durante talvez dez annos, decahiu 

(a) Quem nos diria entBo, que ao cabo de 41 annos a. ex.. nol-OS 
havia de atirar As faces ! N&o importa; que os apanhlmos na mão, 
para os poder additar, com os muitos meritos supervanientes! 

(b) Se voltassemos um dia aos Loyos, onde s. ex.l 6 o maia an- 
tigo e duradoiro freguez (o que sabemoe, pois nos coube a honra 
apreciavel de servir de conde introductor, o que não importa, B ma- 
nifesto, ser conde interino), é probavel que pelas costas t,rocasse 
as meigas faces. Infelizmente escapuliu-se de todo a unica oppor- 
tunidade ditosa de merecermos novamente os sorrisos requestsdos 
do:prazenteiro semblante de S. ex." Resignação ! 



visivelmente, desde o dia em que o presidente do respe- 
ctivo centro, o Sr. hfiguel Osorio Cabra1 de Castro, digno 
par do reino liereditario, varão illustradissimo e caracter 
riobilissimo, deixou de tomar parte nos seus trabalhos, 
n5o obstante a nomeaçlo successiva dos dois 
o escriptor d'estas linhari, que a custo a acceitou por um 
anno, e o fallecido Sr. dr. Augusto Filippe Sirnaes, que 
nos parece não chegou a ser substituido. 

Quando em Julho do 1883 o saudoso Sr. conselheiro 
Anselriio JosB Braamcamp foi visitar o Porto e o centro 
d'esta cidade convidava o centro de Coiiiibra a fazer-se alli 
representar, este hybernava nesse ternljo de caniculas! To- 
davia surgiu do esconderijo rios iiltimos dias do mez de 
novembro, cremos, que sómente a fim de nomear delega. 
dos a Lisboa, para a nomeaçzo do novo chefe do partido. 
Como elle mesmo estava acephalo, tractou primeiro de 
dar-se chefe a si proprio. Os obsequiosos dois cavalheiros 
supra, ex."'OS srs. dr. 1Ionteii.o Castello Branco e dr. Ber- 
nardo de Albuquerrlue, dignaram-se propor-nos, e como 
viam ser ioabalavel a nossa resolução de não acceitar 
a honra, niais instavam! 

Ao cabo foram S. e ~ . " ~  os nomeados, como previam, 
presidente e vice-presidente; e o segiiiido dos cavalheiros 
pediu então que se n2o designasseni os vogaes, que deviam 
compor a commissh que havia de ir a Lisboa, pois podiam 
alguns recusar-se; mas se auctorisasse a mesa a procurar 
individualmente quem se prestasse ao encargo. Era  razoa- 
vel a proposta e todos a votaram. Nos dias seguintes 
passam s. e ~ . " ~  a convidar para a conimissilo (de que 
tiveram o cuidado de se esquivar, devendo ao menos 
reputar-se membro nato um dos dois), e quando tinham 
cinco cavalheiros que se apromptam, passa a redigir-se 
a acta, em que se declara terem sido eleitos pelo ceritro 
os que 56 depois da sessão, que essa acta deveria re- 
latar, tinha111 sido escolhidos por S. ex.as (a)! 

(a )  No que dizemos, não h% a menor critica tio intelligente e 
respeitavel sr. secretario, de certo desconhecedor do alcance do 
enxerto co1l:tdo R acta f d . .  . fal . .  . falha da verdade. 



Tudo isso se fez, não edmente sem audiencia d'aquelle 
que se dizia querer-fie para a presidencia, mas atd com a 
inclusgo d e  um vogal representante, que talvez se cresse lhe 
desagradaria (a). Redigida a acta em manifesta divergen- 
cia com os factos, teriamos nós ou, humilhados, de  subscre- 
ver 4 nomeação para que não concorremos, ou, despeitados, 
d e  patentear a nossa opposiç2io. Nem uma nem outra 
cousa. Quando reqiieridos para as~ignal-a,  dissemos, que 
o fariamos logo que nella se declarasse a verdade (b). 

E m  fevereiro de  1886 surgia a actual situaçzo progres- 
sista, e iam em consequencia (Quem tal diria!) abrir-se 
aos dois cavalheiros novas occasiões de  hostilidade. 

E m  poucos mezes era publico que S. exaa; servindo-se 
da  influencia que Ihes dava a qualidade de  representan- 
tes do centro, que tinham convertido em traste para seu 
uso, assabarcavam a direcçzo de todos os negocios juncto 
do governo civil, e particularmente a das futuras eleiçõee. 

Começou a não ser vista com bons olhos semelhante 
eituação; e nestas circumstancias um forte grupo d e  ci- 
dadãos das duas freguezias do bairro baixo, constitue-se 
ern commissão, e pede-nos que acceitemos a honra da  sua 
preeidencia. Eis  o documento : 

Ill."O e exemO sr.-Os abaixo rtssignados constituiram-se 
em commissão eleitoral progressista das freguezias de  
Sancta Cruz e S. Bartholomcu d'eata cidade, e,  v6em pedir 
a v. ex.= se digne acceitar a presidencia d'ella. 

Congratulam-se os abaixo aasignadoe com a nomeaçlo 
do ex."O Sr.  conselheiro Julio Lourenc;~ Pinto para gover- 
nador civil d'eete districto, a cuja intelligencia e illustraçto 
os amigos e adversarios politicos prestam homenagem. 

(a) O ar. Miguel Osorio, cavalheiro tio serio como delicado, quando 
presidente, procedia de outro modo. Qerendo dar entrada no centro 
ao cidadão, a que sc allude no texto, tevc a bondade de perguntar- 
nos se com isso nos melindravamos. Respondenios a esse verdadeiro 
homem de bem, que nào; e podia portanto s. ex: chamal-o ao 
gremio progressista, como etfeetivamente o fez. 

(b)  E assim ficou frustrada esta primeira tentativa de especu- 
lagzo com uma triste deshaimonia rle familia. 



Reconhecem os abaixo aes i~nados  a necessidade d e  " 
prestar a maxima a t t e n g o  aos actos eleitoraes, a que d e  
certo se procederd dentro de  poucos mezes; e d'esta 
convicção proveio a resologão dos abaixo assignados se  
constituirem em commissão eleitoral. 

Pede-se portanto a v. e ~ . ~  se digne deferir a eete 
pedido, e communicar ao sr. governador civil que 
se acha installada esta comniissão. 

Deus guarde a v. e~.~--Coirribra,  22 d e  junho d e  
1886. -Ill.mO e ~ X . ~ O  SI-. conselheiro Antonio Luiz d e  
Sousa Henriques Secco. - .loaquirn Martins da Cunha, 
negociante e proprietario-Francisco Rodrigues da  Cunha 
Lucas, proprietario e negociante -Leundro José d a  Silva, 
negociante - José (Ia Cunha, dicto - Ei.nncisco Joa- 
quim d a  Costa, negociante- Josd F'emandes Ferreira, 
negociante e proprietario- Seraphim Gomes de ADreu e 
Lima, negociante - Jose' Diniz SimUes, proprietario- 
J ~ s é  Luiz Martins de Arardo, negociante e p-oprietario 
- Ernesto Lopes de Jloraes, negociante e proprietario - 
Manuel d'Almeida Cabral, negociante e proprietario - 
Fruncisco Rodrigues ci'Alnieidz, proprietario- João  An- 
tonio Pereira, negociante e proprietario- José Monteiro 
Pinto Knmos, negociante - Antonio F?-ancisco do F7alle, 
negociante e proprietario - Antonio José Lopes Guima- 
rães, negociante e proprietario-Antonio Muria  de Soztsa 
Bustos, prriprietario e advogado- Antonio Ruivo Junior,  
negociante - J O G O  de Menezes Parreira,  proprietario - 
João LWaria Cerveira, negociante e proprietario-Adriano 
Lopes Guimarães - Arthz~r I l in  iz rle Carvctlho, negociante 
e proprietario-- José I> ires dn Silvcc 2C2(1chado, negociante 
- Joaquim Albino Gabrit l  e Mcllo, sollicitador- Antonio 
dlAlmeida e Silva, negociante e proprietario - José Luiz 
Fernandes, negociante e proprietario - Ricardo Antunes 
de Macedo. neeociante e ~rovr ie tar io  - Francisco José 
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Viei7.a Bragn, negociante e proprietario - I'edro Ií'erreira 
Dias  Bandeira -.José Duarte Areosa, negoviante e pro- 
prietario - Joaquim Duarts Areosa, negÕcinnte e pro- 
p r i e t ~ i i o  - ~7Biguel José d a  Costa Brnga, negociante - 
Joaquim Gomrs lf'erreira de Carvalho, negociarite e pro- 
prictario - llaniol nuarte Areoscc, proprietario - Ernesto 



S i d e s  de Carvalho, pharmaceutico e proprietario - Au- 
gusto Cesar doe Sanctos, proprietario - Antonio Fernandes, 
negociante - Josk Luiz Cardoso, negociante - Antonio 
Luiz de Figzceiredo, negociante - José Antonio de Figztei- 
redo, negociante - A ~ ~ t o n i o  Bicarte Areosa. negociante e 
proprietario - Adelino Simões de Carvalho, negociante 
e proprietario- José Fernandes, negociante e pruprictario 
- Augusto Pinto Tauares. 

Depois da  declaraçEo franca, devida ao sr. governador 
civil de  entzo, o Sr. conselheiro Julio Lourenço Pinto, 
de  que os intuitos dos respeitaveis signatarios e os nossos 
proprios não importavam hostilidade, mas apenas o de- 
sejo de  que não mais surgisaem poderes occultos, e a ci- 
dade tivesse representantes escolhidos livremente e não 
impostos, deu o rnesnio Sr. em tempo opportuno dia para 
reunião de delegados da  referida commiss50, e d e  de- 
legados do centro progressista, ria sua casa de  liabitaç80, 
dentro do edificio do goverilo civil, a 24 de outubro 
de  1886 (a). Foi um erro que n6s todos nos prestassemoa 
a tractar, a ri20 ser s6mente com o sr. governador civil, 
desde que surgiamos para afastar injuencias de reposteiro 
que a tanto equivalia a p«rta activa do referido centro; 
e m6rmente porque era constante, que os dois cavalheiros 
se haviam agastado em extrenio com a attitride tomada 
pelos honrados cidadgos do bairro baixo, qùe tendia a 
não recontiecer supremacias nas suas ali& muito agra- 
daveis e sympathicas pessoas (b). 

Nessa reunião foi apresentado o nosso humilde nome 

(a) S. ex:, feitas as honras da casa, retirava-se 8 sala contigun, 
para deixar em liherdade as partes contractantes;  ião obstante 
que os dois cliefes de uma fossem seus confidentes, honra que as 
pessoas da outra banda náo logravam. 

Presumimos, que s. ex.'estarA desde muitoconvencido de que esta 
desegualdade de trato foi wm devido respeito um erro, que posto- 
riormente o ter8 amargurado devi,ras. Criae o corvo, ctc. etc. 

(b)  Quem m l  não faz, mal nCo pensa. F ô r s  porbm preferivel 
ter antes pensado; e querem saber em que? xunca loavarei ca- 
pitão que die: não cuidei. 



para presidente da  camara municipal, e declinada a honra, 
foi em seguida lembrado o que primeiro o devia ter  sido, 
o sr. bIinael Osorio Cabra1 dc Castro. ao aual tinha de  " 
ser dirigido convite, pois não estava presente. Propoz então 
o ex.In0 sr. dr. Monteiro Castello Branco, que, sendo a presi- 
dencia da  camara a chave da  eleição dos demais cargog, 
se adiasse a formasão da  lista dos procuradores B juncta 
geral. Não era assim (a), e nãopbstante concordou-se. Foi  
um novo erro, em que cahimos, porque se não previu 
que o expediente tinlia o intuito d e  ganhar tempo para 
preparar a s  cousas, a fim d e  levar d e  vencida os que 
pretendiam oppor-se 4 facção nascente. 

Para  dar cumprimento A resolupão sobre o convite ao 
Sr. Miguel Osorio foram entgo indicados diversos cida- 
dãos, entrando n6s em o numero. Nas  como isso não fazia 
arranjo ao Sr. dr .  Monteiro Castello B r ~ n c o ,  teve a 
bondade de  replicar, que a nossa intervenção era  prejudi- 
cial ao bom exita do negocio, porisso que ao nofiso pedido 
feito ao leal cavalheiro o sr .  Miguel Osorio, opporia s. e ~ . ~  
um contra-i~edido a nós mesmos. Ca1ámo'-nos. e ficámos d e  
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fbra dos commissionados. Foi u m  terceiro erro, este 
sómentc nosso;, pois deviarnos ter previsto que de  certo 
se  pretendia atastar, quem com verdadeiro empenho se 
interessasse pela candidatura do cavalheiro alludido ( h ) .  

(a) E tanto n&o era, que depois na proposta dos procuradores, 
mttiiipulada no conventiculosinho da rua Larga, nenhum dos dois 
lembrados pare a presidencia dti camara mereceu a honra de ser 
iricluido nessa tal proposta. O ardil por consequericia tinha sómente 
o proposito de evitar a votuçzo da lista dos procuradores nesse 
momento, em que previram se Ihes não consentiria, que déssem a8 
cartas á vontade, sena ao dtixar partir aos purcri~os, em ordem a 
que se podesse frustar a habiliuade com que a8 tinham baralhado, 
e d~sposto as figurae. 

(b\ Para prova do que dizemos, convem que se saiba que o 
ar. Migiicl Osorio estava resolvido a prestar B cidade o servi90 
da presidencia da carnara, se directaniente fosse rogado por nós, 
os cidadilos do bairro baixo. Com perspicua previdencia andava por- 
tanto o sr. dr. Mouteiro Castello Brai~co, quando nos repellia 
a nós do numero dos que foram encarregados de ir solicitar a 
uniiuencis do rcspeitavel e honrado cavalheiro á sua caqdidatura, 



Afinal dirigidas as negociaqões com o sr. Migiiel Oso- 
rio, ee n l o  coin a intençlo, todavia por modo qiie nAo 
dessem resultado, fabricaram A presqa na riia La rga  unia 
lista d e  camara e outra de procuradores !i juncta geral, 
que momentos depois era aprrsentada, acluella pelo s r .  
dr. João de  Menezes Parreira, alliado dos dois ex."los cava- 
lheiros, e esta pelo sr dr.  Ijernardo de  Albuquerque, 
e facilmente approvada em nova reunião da  noite do dia 
26, a que um acaPo fez que não assistissemos, n%o obstante 
breves explicações e a repugnancia de  alguns cavaltiei- 
ros presentes, e sem se aguardar pela resolupâo defini- 
tiva do Sr. hliguel Osorio, que ficara adiada para o dia 27 ! 

Estava a l canpdo  o intuito do tal adiamento proposto 
na  sessão anterior, expulsar-nos da  juncta geral; e mesmo 
nessa occasiRo elle foi manifesto, poisqiie, ponderando an -  
tes da  sesslo aberta uin brioso cavalheiro ao sr. tlr. Her- 
nerdo d e  Albiiquerque, quc o nosso riome devia entrar na 
lista dos procuradores, S. e ~ . ~  nem torceu nem amolou. 

Mae mais se manifestou elle dias depois. Com effcito, 
movendo-se conversa na villa da  Louzã entre tres cida- 
daos sobre o futuro representante i4 juncta geral pelo res- 
pectivo concell i~,  foi lembrado o nosso nome, e sendo a 
reso1iic;ão communicada ao ar. governador civil, ficou S. 

e ~ . ~  de deliberar. Posteriormente veio a Coimbra o sr. ad- 
ministrador do concelh~) res!iectivo e apresrntou B escolha 
de S. e ~ . ~  na pesa l zçrr  (Não o Ztzynatcni ZL?)L  ivstante!) dos 
e ~ . ~ O % r p .  dr. Monteiro Castello Rr:inco e dr. 13crn~irdo 
dc  Albuquerque ou o nosso nome ou o do sr. dr. An- 
tonio Egypcio Quaresma Lopes de  Vosconcellos. Deci- 
diram todos tres que, sendo os dois propostos pares do 
reino (!!!) (a), era melhor escolher outro cidadao; e effecti- 

desde que a nós no8 não queria para nada, e ao er. Miguel Oeorio 
queria PRTR COUBX nenhuma. Comprehende-ee. E at8 neste part,i- 
cular ha a fazer-lhe paliegyrico pela coherencia ssumnaa. 

(a) Mae o ar. JosB Soares Pinto Maecarenhae (Digne-se e. ea." 
a60 levar a mal a citação do sett nome illustre, porquanto o n&o 
faaemos em desfavor eeu.), que jA era e contiriuou :L ser digno de- 
putado da naçào portiiguez:l, poiide ser proposto por a. ex." para 



vainente dcpoia de  breves palavras foi adoptado o cava- 
lheiro, que dignamente ficou representando o concelho (a) .  

E ainda muito e muito mais se  ostentou o tal intuito 
de  escliisão em nova occorrencia. 

Repellidos do concelho de  Coirnbra e do da  Louzã, 
surgiaiilos n6s candidato a procurador á juncla geral pelo 
coiicellio de  Goes. 

Eis coriio, sem n'isso pensarmos, os factos se deram. 
Ao Sr. Manuel de Almeida Cabral, respeitavel nego- 

ciante e proprietario da  cidade de  Coimbra, dedicado 
leal e desinteressado partidario, liavia sido offerecida a 
candidatura por Goes. Apezar da  opposiç8o latente, que  
se lho mcivia para que não aritrasse na lista da vercaçno 
de  Coimbra, essa opposiçâo teve de  ceder o passo, e então 
o mesmo arriigo eritcndeu optar por este honroso encargo, 
e poiide vir offercccr-nos a carididstura h juncta geral 
por Goes, se os respeitaveis cavalheiros influentes d'ulli 
conviesseni iia substituiçko do nonie. 

Acceithmol-a com agradeciriierito (b )  sob as duas clau- 
sulae, pritueira, de que procurariainos logo o sr. gover- 
nador civil e lhe affian~ariairios, que nao procediarnos em 
hostilidade R sua pessoa e auctoridndc; segunda, de que 
iriaiiios u Coes fazer a rioos:r aprescntnpiio e procurar a 
annuencia á substituiçIo. 

a vereação, destiii:itlo jA ;i vice-prcsidencia, que é encargo de 
exercicio pcrmaiierite, ciiicluarito o da juucta geral 8 apenas perio- 
dico a largos intervallos! 

Pedimos agora 1iceiic;a ao leitor sisudo para fazer auto de f6 
ao panegyrico da notu re f ro ,  sobre coherencias. 

(a)  Dwtes f i!:tos s6 vieinos :to conlieciinento, qusndo, mezes de- 
pois, iiiri doa tres cidadilo~ do coi~ct.ltio da Louel nos increpou por 
teriiios recus:itlo s eleiqào off'erccid;i, pois que 14 correu e elle ee- 
tava persuadido de que xibs a rcjcitaramos! 

(b) Faltou tio texto dizer-se tsrnbcm com grande vontade. Con- 
fessamos o nosso peccado. 1)e pl.incipiu foi-nos quasi iridifferente 
a exclusão insultuosa. Mas, depois, quanto inais os dois tiossos ve- 
1110s amigoe nos davam com a puiita do pk, para nos enxotar (eic) 
dos Loyos, maiores desejos nutriamos de I &  entrar, metios por un- 
nuenciae. . . . 



Estavamos a 8 de novembro de 1886, e nesse pro- 
prio dia fomos ambos, o Sr. Almeida Cabral e nbs, fallar 
ao Sr. governador civil (a). S. ex." mostrou-se muito satis- 
feito com a nossa candidatura, que disse com a maior von- 
tade app2audia (textual), e sem lhe ser pedida deu at6 
ao sr. Manuel de Alnieida Cabral uma carta de recom- 
mendacão oara o adminietrador do concelho resaectivo. 

9 L I 

Não devemos deixar de consignar tambem aqui, que 
egualmente declarimos ao sr. governador civi! que não 
lhe iriamos causar embaraços nas candidaturas da presi- 
dencia e vice-presidencia da jiincta geral e da commiss%o 
executiva, declaração, que, accrescentAmos, nos parecia 
necessaria por ser constante 14 fora! que se acham j 4  adju- 
dicadas aos ex.mos srs. dr. Monteiro Castello Branco e 
dr. Bernardo de Albuquerque, e S. e ~ . ~  confirmou, dizendo 
que effectivamente o segundo dos cavalheiros desejava 
iniciar no districto o ensaio da nova lei administra- 
tiva (b). 

(a) Por milagre estava S. ex: então em plena liberdade, que- 
remos dizer soeinho; o que não importa negar que tivesse 14 algum 
leal acolyto, que ao sermos anriunciados, de cabeça descoberta e 
chapeu na müo, se  esgueirasse para  deiraz d e  bastidor ignoto. 

(b) Quem dcra mais vinte bemardos! Tinha o governo do paiz 
então os bnstautes para fazer distribuição equitstiva por cada 
um dos departameutos continentaes e insulares, de fóima que nem 
um só d'elles ficasse tristemente orphso ... dc tutor! Mas, extin- 
ctas as  ordens monachaes, é infelizmeute sem reinedio a calami- 
dade .... distrietal! 

Fallemos e scrio, e Deus nos livre de  sermos injustos, nem com 
os nossos pioprios adversarios ou inimigos. 

O ex.rnO Sr. dr.  Bernardo d e  Albuquerque dizem (e não dizemos 
-dizemos, para não melindrar a a. ex a, dando-lhe occasiilo a suspei- 
t a r  de que nos arvoramos em julgadores seus), e nós cremos n a  
opinião publica illustrada, que S. ex.' P um ornamento da f ~ c u l d a d e  
d e  direito, ~iriscorisulto consuinrnndo, mórmente nas sciencias de  
direito administrativo. EstA po~tnii to muito habilitado para qual- 
quer encargo, no qual estas especialidades hajam de entrar ern 
jogo, sem embargo d a  excepçao, que na  hypothese n8o procede, 
d e  que nem sempre o primeiro tactico é o melhor estrategico. 

Mas sejamos tambem francos. N l o  6 por ehi que o gato vai i s  
fillióses. O ex.rnO ar. dr.  Bernardo d e  Albuquerque e o seu ex.ma 



No dia seguinte, 0, dirigimo7-nos n6s e o nosso bom 
amigo ao couoalho dc Goea, e ahi foi acceita com niuito 
agrado a nossa candidatiira; e ao voltar combinámos os 
dois em ir a 10 participar isso mesrno ao Sr. gover- 
nador civil; mas obstando-nos outros affazeres, adi4mos 
a visita a S. ex." para o dia iuimediato, 11. 

N'este dia e antes da hora, em que tinhamos assen- 
tado ir aos Loyos coin o sr. Almeida Cabral, somos pro- 
curados por uin amigo verdadeiro, qiic assim nos fallou: 
Sei que v. m.c" é proposto procurador á juncta geral por 
Goes; mas acabo de suyrehender um segredo, a saber que 
o governador civil e acolyios propaem seu irrniio por certo 
concelho, que todavia 1130 powdc! descobrir; e portanto está 
v .  na."" atraisoado por todos ellee ( a ) .  

Comrnunicada a occorrencia ao Sr. Almeida Cabral. 
reaolvernos ir jd tallar ao Sr. governador civil; e agora al6m 
de dar conta a 8 .  ex." do que passaramos em Goes, tainbem 
pedir explicações sobre a traiçoeira candidatura. 

Ao sr. Alineida Cabral, que nos aiitecipoii, disse S. e ~ . ~  
o Sr. governador civil que ignorava o quc se lhe dizia, 
e o nMo cria verdadeiro; e isto repetiu a nós mesnios, 

camarada (Digne-se o ex.rno sr. dr. Guiinrirães Pedrosa não ter por 
eynonytno de inzpecli~lo.) ex.uln ar. dr. Mouteiro (hstello Branco tAeni 
a balda, ou, mais delicrdrimeute, a bossa dogourrnicho; e porisso não 
se deaapegaiii (quaes percêves das rochas maritimxs) do Ingeado 
dos Loyou, aiuda que os esfolem (Es ty lo  figurado.). Para venderem 
pois rnellior I.\ o seu peixe (Ilegula o mesmo estylo.),  e entiarein e 
s~hireiri de 16 coin o chapeu i i ; ~  cabeça (Agora estylo ao  rlatural. 
E regalia dos d~ casa. O cozinheiro tambrm usa coifa, cor d a  nivea 
gearlu, por tu1 s i , y ~ ~ a l . ) ,  b lhcs de graiide auxilio, urn diploma de  
cominissiio oftici,il, assiin B Iaia de bilhrte de assigiiatura perrna- 
neiite eiri t1ie.tti.0, ou guia de passe de cariiinho de fcrro. 

Eis ;ihi a razHo dos taes desejos do tal ensaio! 

(a) Corno o leitor sabe, dois irrr12os 820 incoinpxtiveis tio mesmo 
corpo adiniiiistrativo. Eleitos qiio sejarri, prefere o mais votado. 
Ora o coueelho de Ooes tem uo censo de ln78, 11:2i7 alrnas, com 
2:458 fogos, e o de Cantanhedc 26:540 aluias, com 6:741 fogos Mae 
pxra que a exclusão fosse certa, bastara atteridcr a que em Goee 
havia opposiç50 regeneradora; e de Caiitanhedc, visto que a não 
liavia, podiam vir a c h e  com o numero de votos que fosse mister. 



quando chegámos monientos depois (u). Ketirimo'-nos 
n6s e o sr. Almeida Calral, descrentes ou da ignorancia 
de S. e ~ . ~  OU da lealdade das suas ilhargas ( 6 ) .  

No dia seguinte, sexta feira, 12 de novembro, tivemos 
a honra de ser procurados no dornicilio pelo Sr. dr. Luis 
da Costa e Almeida, que aasiiu nos falla: que o Sr. go- 
vernador civil, affectado com a declaraçlio que o Sr. Al- 
meida Cabral, u n6s lhe haviamos feito na vespera, re- 
solvera convocar o centro (!), e que ahi se decidira que 
o mesmo cavalheiro viesse da parte do mesmo Sr. go- 
vernador civil e da do referido centro, e em especial da 

(a) Nunca mais, desde esta conferencia, torriBuios a trocar nem 
a voz nem a mão com este cavalheiro e todavia vot:tinos-lhe todo 
o iiosso respeito. 

Ao cliegtir a Coimbra, desconhecedor dos politicos d a  terra, en- 
tregou-se S. ex.O (sem offenea) lios b ~ a ç o s  dos qiie o obsitliarxm. 
Quando conhece11 mais tarde, que outros Iiavia, que esstls taes 
hostilissvsiri irixis oii rnciios c la~amrnte ,  mas sernprc a coberto da  
auctoriílade de  S. ex:. iiào tcve torç,ia para romper com os pri- 
meiros, nem jh coragem pxra ch-rnar juiicto de si os segundos, 
qiie lhe prestxriarn coadjuvxçào leal e d~a in t c r~ssada ,  mas porisso 
mesmo e por dignidade propria nBo Ili'a iriam offerecer. 

Os teiripos correram, C S. e ~ . ~  m:iis tarde ainda, ctiegou tani- 
bem h persunsfio de que em lagar de  auxilirires só tinha validos, 
que o pietendi;im explorar como ins t rum~nto .  N2o estando com 
dieposiç8es de  coinb:iter, deixou a. vida piiblica e acollieu-se B 
tranquillidade do lar. Fez o que intendeii por melhor. Mas 116s 
continoarnos a fazer votos, para que em edade tiio vigoiosa aiiida 
uin cavalhc,iro trio probo e tao illuetrado não cesse nos seus ser-  
viços ao paiz. Falla-lhe aasiin um collega e tambern amigo de seu 
honrado pae de saudosa mernoria, sr. José Lourexiço Pinto, nos 
tempos de  Begeneração, a verdadeira e nacional. 

(b) Hoje cremos que S. ex: era sincero, e então uma de duas. 
OU S. e ~ . ~ # ,  OS dois rioasos leses correligionarios, aprrsrutaram por 
Cantanliede o eeu candidato, depois de saberem d a  noilsa caiidi- 
daturx por Goes: e eritrio o proposito de especular corri uma triste 
indisposição de familia é tão evidente corno pouco airoso. Ou O 
tinham apresentado antes, e, neste presuppoato, 15 egualiiiente 
manifesto, que S. h:iviam por propria auctorid:~de trepado de  
acolytos a tutores do Sr. conselheiro Julio Lourerrço Pinto, distii- 
buindo as  candidaturas officiaes pelo districto, sem ao menos terem 
com o seu ex.mO pupillo a cousiderar;%o de lhe participar os seus 
altos feitos. É n petulancia dos arranjos ievede ao cumulo! 



dos dois vogaes d'elle, os e ~ . " ~ ~ r s .  dr. Monteiro Castello 
Branco e dr. Bernardo de  Albuquerque, protestar-nos 
a sua muita consideraç80 para com a nossa humilde pes- 
soa, e assegurar-nos d e  que, se n6s annuissenboe, seriam 
dadas a s  providencias para que de  Cantanhede viesse tal  
numero d e  votos para o seu candidato, o Sr. dr. Francisco 
Henriques d e  Sousa Secco, que fosse em todo o caso 
sempre inferior ao numero de  votos que n6s obtives- 
semos em Goes ! ! ! 

Agradecemos ao cavalheiro interventor a sua  obse- 
quiosidade, e lhe pedimos que agradecesse d a  nossa parte 
os protestos de consideração do Sr. governador civil e 
do  centro, mas quanto a este em geral, e sem especificaç80 
d e  vogaes (Repugnava-nos o sermos velhacos com quem 
quer que fosse.); e tivesse a bondade d e  dizer-lhes, que  
não podiamos dar  a nossa annuencia a tal plano, porque 
em geral, o consideravamos nienos regular para com o seu 
candidato (Mais valera retirar-lhe francamente toda a pro- 
tecçto da  auctoridade, melhor, dar baixa á candidatura!); 
E em particular, porque não desejavamos, que se cresse 
ser tanto o nosso ernperilio de  entrar na juncta geral (a) ,  
e tal a indisposição com o candidato da  auctoridade, que 
nos cegasse a descermos á annueiicia proposta (b). 

(a) Como se sabe, jA por mais de uma vez recebemos a honra 
da procuradoria da luneta geral, e atk a da respectiva preei- 
dencia. 

( h )  A eleiqão do procurador por Goes consideravam-a perdida 
tanto o governo civil e seus fieis acolytos, como ganha o nosao 
collega e aiiiigo (E não dizemos particular, para fugir do labeo ou 
de langonheiro oii de francez, comquanto entremoe em o numero doa 
afrancezados, que agora fazeuios saber ao ex.mo sr. dr. Guimarles 
Pedrosa, ser synonymo de jacobino, no diccionario popular de 1810.) 
sr. dr. Fernando Augusto de Andrade Pirnentel de Mello, dignis- 
simo representante no distrieto dos buliçosos jideiconzmieearioe 
da Regeneraçào parda, pois se nos afiança, que s. ex: contava 
com o seu proposto sr. dr. Alberto Pessoa, mal0 do que o caçador 
com a avesinhrt iniiocente, que já tem mettida dentro da rede. 
Depois, porém, que aqcelles souberam, que o caiididato ministerial 
por alli era um seu sympathico corrcligioiiario, deviam, sobre consi- 
deral-a, descjal-a tambem perdida, porque ficavam assim libertos 
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Pedindo o illustrc niedianeiro lima qiialquer reeposta 
o r  escripto, ficámos d e  escrever ao sr. governador civil, e 

fogo cumprimos (a). S. er.' tese s bondade de ao- 

do otzm odiento da armadilha da incompatibilidade, creada a toda 
a cautela para o que dksae e viesse. 

Mas nas vesperas os amigos do governo ein Goes afiançam o 
resultado favoravel; os taes hesitam sobre a responsabilidade da 
expulsão do candidato governamental, comqaanto engeitado de 
S. ex."l A isso se attribue a adopção do bonito expediente, constante 
do texto, a que n6s 110s jactamos de ri50 liavermos adlierido. 

Depois mudou de rumo o ex.rno Sr. dr. Bcrnardo de Albuquerque, 
c influiu de certo para que os seus associados mudassern tambem; 
primeiramente, porque talvez se julgasse humilliado com a nossa 
recue:& Ii piopost:~ com que s. es.a nos queria humilhar, e em segundo 
logar e principaln~ente, porque, presuinindo que iim dia providos 
na procuradoria da juncta geral, fossemos tentados a voltar com 
n palavra atraz, nOs que jb em 1858 cumprimos A risca a promessa 
tola (feita num momento de excitação do pundonor pessoal, e porisso 
tola, mas nâo desairosa) de resignar a honrosa procuração do 
mandato popular, intendeu entxo dever vedar-nos definitivamente 
todos os cxminhos, por onde podesseu~os cheg:ir a ter :L honra de 
ir hombrear com S. e ~ . ~ ;  duas, que em todo o caso nRo queriam 
Itirgnr as presidencias almejadas, quaes lebreos sofregos (com os 
nosaos humildes respeitoe), que téem J& nas fauces a presa offegante. 

(a) Constou-nos depois, que ao receber a nossa carta S. ex.', 
que se ncliava nesse dia doente no leito, a enviara in continenti 
ao ex.mo Sr. dr. Bernardo dc Albuqii~rc~iio; e que este digno cara- 
Ilieiro retrucara entiio a s. cx.;' coni as seguintes pi~larras de 
audaciosiaeinta amabilidade, jB arcliivadas no folheto n.° 4 . O ,  com 
o titulo: I'leitos, pelo ar. Joaquim da ('osta Itodrigues, pag. 45: 
O Antonio está perdido para nds; C necessario salvar o E'rancisco, 
e porisso nada ha a a l t ~ r a r  nas ordens dadas! 

No's é cousa alada; e porisso pedimos a S. ex.., o ar. dr. Ber- 
nsrdo de Alb;rquerque e Amaral, a bondade de a desatar, visto 
que a atou. E-lhe isso filc-il, qiier corilece pela primeira ponta, 
dcclaraiido quem 6 o individiio, oii collectividade subentendida 
i10 plural, que dc certo S. cx: riao ter& a vaidade de attribuir 
a si, quer comece pela outra ponta, explanando os motivos do tal 
perdz~iienfo, do qual derivou n nossa perdi~ão ou seja exclusão. 

E os seus brios não lhe consentem, que, calando-se sobre o fo- 
lheto do sr. Rodrigues, agora se cale tauibem sobre o nosso livro. 

I'edimos-lhe muito a serio rima reparação; e, se a não der, con- 
tinuar8 a reter nas suas ni%os a cxlumnix latente, como a serpe 
das campinae, porquanto nunca lhe toleraremos.. . . pelo nosso 
procedimento, que a asscnte sobre a nossa cabega! 



cusar-nos a recepção, exprimindo o seu sent imento por 
n?ío termos acceitado o alvitre, proposto pelo iritermedio 
d o  Sr. dr. Loiz da Costa. 

Recusada a iiussa aiinueiicia e porisso expulsos n6s d o  
partido (magotesinho?) do ez.""~. d r .  Bernal.do de Albu- 
puerpue, j 4  se vê oonsummou-se o acto eleitoral e m  Can- 
tanhede sem previas  recommendações, e tambem e m  Goes  
coin opposição. Ficámos não  obstante  vencedores n'este 
concelho perante  a u r n a  (a), m a s  tivemos de succurnbir 

( a )  Temos particular satisfação em reproduzir neste logar o 
nosso reconhecimeiito para com os obsequiosos cidadgos da villa 
e concelho do Goes, e eoiista jA do Conirnbricettse, n.O 4:103, de 
21 de dezembro de 1886 : 

Honrado pelos suffragios dos digiios cidadãos eleitores do con- 
celho da villa de Goes com o uobre cargo de seu procurador 4 
juncta geral do districto de Coimbra, venho agradecer-lhes, muito 
recpnhecido, tanianha e n to  esperad:~ prova de eonsideraçilo. 
E este iiin novo motivo que iiie liga X iriesina notavel e antiga 

villa, pois aecrescc ao oiit,ro do perigo comiiiiim ; visto quc pcrtenço 
ao numero d'aquelles, que lia qiiasi qunrerila aiinos foram auxiliar 
nas praçae e ruas d'ella o ultiino e desesperado esforço das duas 
Beir:ls contra a situação politica, que pretendia suffocar uma 
seguiida vez a voz do paiz, e siiflocou ainda pelo espaço dos im- 
mediatos quatro :inuos, ati: 1851. 

A circumstancia de uma iricompatibilidade fruetrou, B cert,o, o 
mandato dos meus honrados constituintes. 

E essa incompatibilidade, produziu-a a hostilidade, tão gratuita 
(porque scniprc votei consideração aos dois cavalheiros dos quaes 
ella partc, teudo tido ati: com um d'elles ontr'ora relaçòes de 
amizade, :to parecer sinceras), quanto persistente (porisso que datu 
jA desde algum tempn, c se tem manifestado por factos successivoe , 
a qual se não pejou de ir procurar num% Iamentavel indisposiç d o 
de familia essa mesma iiicornpatibilidade, que a lei cauta e ho- 
uesta deriva, ao contrario, (10 amor presumido dos membros d'ella. 

Infelizmente o sr. govcrnndor civil nrio soube, não quiz ou não 
poiide (sein offciisa) obstar a que essa hostilidade se exercesse B 
~toinbra da sua auctoridadc, ou poder, condição indispensavel para 
que o plano fosse ao cabo. 
I? triste! ltesigna-se a conuciericia. tranquilla! 
Ainda assim, julgarei sempre subsistente nos seus effeitos moraes, 

o diploma que rric foi conferido, 1150 dmeiite para a gratidão, 
como para a obediciiciii aos preceitos dos meus respeitaveis elei- 
tores, no campo yolitico, eiii que acabarei niilitando, porquanto 
se os annos me arrebataram a robustez, relativa, de 1847, têem . . 



politicamente 4s  mãos dos  ex."OS srs. dr .  Monteiro Cas- 
tello Branco,  e dr. Bernardo  de Albuquerque,  aliás, e 
addindo  em tempo, por  força da incompatibilidade legal 
d o  parentesco, honesta e moralmente explorada. 

Pareceria  4 vista de taes procedimentos (a), q u e  afastan- 
do-nos 0. ex.as para longe da sua egregia  companhia, cohe- 

passado debalde sobre a firmeza, lealdade e dcsinteresse (permit- 
ta-se 4s càs, que vão alvejando, a vaidade de uma hora!) d a  
minhas convicçoes da juventude, enthusiastica e credula no trium- 
plio progreesivo da justiça social. 

Coimbrs, 21 de dezembro de 1886. -Antonio Luis de Sousa 
Henriquer Secco. 

E por connexh de assumpto, cumpre que não esqueçamos o 
nosso intimo reconhecimento pelas t i o  benevolas. quanto immere- 
cidas palavras, que então nos consagrou o cavalheiro prestimoso, 
que, com o titulo de Um eleitor de Gues, teve a bondade de se nos 
dirigir, pela intervenção da illuotrada Correspondetrcia de Coimbra, 
n.O 102, de 30 de dezembro de 1886. 

(a) São infindas as  descousideraç0es, com que têem procurado 
desfeitear-nos os dois alias honradissimos cavalheiros. Crer-se-ha, 
que at6 quizeram fazer indirecta pressào, para que o digno e bondoso 
administrador do concelho em 1886, sr. dr. Antonio Maria de Sousa 
Bastos, desistisse de nomear regedor para a freguezia de Antuzede 
um cidadão muito habil, e do conhecimento peesoal do mesmo 
Sr. administrador? Crer-se.ba. que albm d'isso pretendessem tam- 
bem intrometter-se ria eleiqão da juncta de parochia respectiva 
(Pedimos por mercê ao leitor benevolo e sisudo, que nem se in- 
digne nem se ria d'estas miseraa peque?tezas.), tomando voz pela 
parcialidade regeneradora, que em 1884, com a coadjuvaç20 das 
suas auctoridades, só obteve 21 votos contra 74, c que em 1886, 
privada d'ease auxilio. com melhor senso do que os seus alliados 
da ultima hora (dualidade tnagana, como lhes chamava o cidad8o 
campestre em o n.O 4:O99 do C'unimbrice?tse), abandonou a eleição? 
E numa e na outra occorrencia, especulando sempre com uma 
tristissima indisposição de familia, e suppondo que com o seu 
proceder nos molestavam ! 

Crer-se-ha, que com o proposito de embaraçar certo despacho 
judicial de um cavalheiro tão probo, quanto habil. . . mas, emfim, 
silencio neste particular, pelo motivo de melindres bem entendidos 
para com outros cavalheiros respeitabilissimos. 

Venham, venham a publico emfim os nossos sencee, que justi- 
fiquem ou ao menos desculpem tão pertinazes hostilidades, sem- 
pre effectuadas 4 sombra de uma bandeira commum! 



rentes como era  de crer fossem, nâo mais ee embaraoa- 
riam com-nosco ! 

Pois assim não foi. D a  nossa inutilidade B que se n b  
dignaram prescindir. Pelo que, pelo intermedio dos era. 
dr. Antonio Maria de Sousa Bastos, e dr. Antonio de  
Saldanha Moncada, successivamente dignos administra- 
dores do concelho, nos deram a honra de incumbir-nos de 
~ollicitar a votaçRo nas freguezias de Antiizede, Trouxemil, 
e Vil-de-Matos, al6m da do bairro baixo da cidade. Mas 
a amabilidade foi ainda muito al6n1, porque nos concede- 
ram egualmente a outra honra de nos considerarem mem- 
bros do centro, para o efeito unico de nos collectarem 
nas quotas respectivas, dispendidas nas eleições que e. e ~ . " ~  
dirigiam, sob os seus patvioticos intuitos, e em odio a nbs. 

Cu~nprimos jielmente as ordens de s. e ~ . " ~  e tambem 
pagámos ponctualmenbe os dividendos arbitrados ( a ) .  Tudo 

(a) As quotas distribuidas eram insignificantissimas, e muito 
inferiores As de outras occasi3es; inas, um real que fosse, impor- 
tava cscarneo. Pois hostilisa-sc o correligionario, e ao mesmo tempo 
quotisa-se para o baiiquete de que o repellem? 

E o melhor 6 quc riem neste particular foram justos, dispen- 
sando, ao menos na ultima vez, da contribuição alguns membros 
do centro, e offenderido assim os seus brios, como se não fossem 
todos muito capazes de solver os seus rateios! 

E, pois que estamos com as mãos lia massa, vamos pôr em relevo 
os sacrificios, com que s ex I* se habilitam, quando o vento nao en- 
f i~na as velas, para assabarc:ir o mando absoluto e excliisivo nos 
dias prosperos. 

Corria o anno de 1877; o sr. duque de Avilr e Bolama era o 
chefe do gabiricte; e, á f d t a  de partido seu, houve de tomar por 
alliado oii perfilhar o partido progressista. 

Comquanto a eituaç%o iiiio fosse propria e subsistissem de p6 
todos os elementos da longa doiniiiaç?io da facçlo regeneradorn, os 
mais influentes eidadzos do partido pro ressieta de Coinibrir, teiido P h siia frente o Sr. Migiicl Oeorio Cabra de Castro, resolveram dar 
brtalha na eleição da c:Lirinrn iiiuuicipal, qiie era a alavarica da  
dominaçRo d'aclnellrc. oligarchia politii-a. 

Envidnraui-se os ni:liores esforços; todavia a victoria ficou, como 
nHo podia deixar de ser, :L epsa facção, que continuava a reter op- 
presso o corpo eleitoral; inas tal victoria foi ella, quc a teria ainda 
assim completamente aiiniillado de fiitiiro, se se nâo hoiivcsse 
operado em Lishoa a restziiiraçiio miiiisterial foutista. 

Vamos a ver, em parte .I face de uin documcnto serio, quaes 08 



ieeo fizemoa principalmente no intuito de evitarmos nos 
vieesem vexar com a macula de opposigão, deserpao, ou 

extremos de dedicação dos dois ercelleutissimos dictadores ho- 
diernos em prol do honrado partido progressista. 

1 8 V Y  -Dezembro 31-Por despezas eleitoraes, se- 
gundo os documentos que existem em meu poder.. .. 1:120$970 

Dezembro 31 : 
Dinheiro que entregou o ex."O Sr. JosB de Moraes ...... 

m B 1- .......................... 
8 ,, n o ex.rnm sr. Miguel Oeorio.. .... 
u n a o ex.rn" sr. Alineida e Silva (An- 

.................... tonio). 
B V V o cx.u10 sr. dr. Feruundcs Vaz.. 
D D o e ~ . " ' ~ ~  sr. dr. Ciiaves.. . . . . . . .  
.V u e o e ~ . ~ ' "  ar. Ahilio Roque. . . . . . .  
Y u J) Francisco Pt-dro (Sr.) . . . . . . . . .  

Remetto a v. ex.' o resumo da conta das despezas eleitoraes para 
v. e... ver como as mesmas foram divididas. Coimbra, 29 de ja- 
neiro de 1878.-Fralacinco Pedro da Silva. 

AtB aqui o testemunho do dedicado e fiel correligionario, sr. 
Francisco Pedro da Silva. Accrescentare~nos agora : 1.0 que nAo 
consentiram os eollegas, que o sr. hI~iiuel de Almeida Cabral 
eubscrevesee com dinheiro, como se oEereceu a fazel-o, pois não 
pequena foi a sua contribiiiçRo, prestando 8s suas salas para as 
reuni8es das tardes e noites durante qiiatro mezes, sem interrupçiio 
de um só dia, e fornecendo A sua custa todo o material da secreta- 
ria, luzes, e pessoal dc eerviço; 2." que de entre os 8 contribuin- 
tes referidos na carta do saudoso Sr. Francisco Pedro da Silva, os 
are. Iliguel Osorio Cabral de Castro, dr. Chaves e Castro, e F., e 
tambem o Sr. Almeida Cabra], ainda subsidiaram dcspezas, que re- 
cresceram depois das eleições; 3.O que oEerecendo-se o sr. Miguel 
Osorio para sómente pagar os gastos cleitor:ics, isso se lhe uso 
consentiu, porque se intcncteu, que se ri80 devia abusar da reco- 
nhecida generosidade de S. ex.. 

Eis-abi negativamente provados os sacrificios pecuniarios feitos 
por S. ex:# Nem uma de cimo! 

Mas de ama outra ordem de sacrificios cumpre fallar. EstS na 
lembrança de todos, que o centro eleitoral drlibewii rccorrw A sol- 
licitnçiio domiciliirr nR c i d ~ d e  c nns povuagGes riirxcs das 26 fre- 
guezias a t r a  urbem. Tomaram galhardamente parte rias excurs0es 
os cavalheiros mais dedicados do partido progressista. Pois saiba-se 



mesmo d e  amrco; mas na firme intenção d e  nos despedir- 
mos d e  vez do serviço de e. e x a s ,  findos que fossem os 
actos eleitoraes; porque emfim a paciencia tem limites; 
múrmentc em'face do ludibrio. E a despedida teve logur 
logo que s oecasião se offereceu (a). 

Assim ao mesmo tempo repellidos por S. e ~ . " ~  da  siia 
muito estimavel e leal camaradagem, despedidos por n6s 
mesmos do seu appetecidissimo serviço, e collocados por 
castigo na  inactividade (b) no tocante a funcpaes publicas, 
estamos reduzidos ao aliás honrosissimo encargo de  indigno 
ministro da  veneravel Ordem Terceira, para que, engei- 

ue nenhum d'estes correu nunca o perigo de cotove2lada ou trilha- & lla de p6e por parte das plantas delicadas de s. e ~ : ~  ! 
Como nos prezamos de não occultar nunca a verdade, devemos 

consignar aqui, que nio obstante S. ex."' cooperlirarii coni ae suas 
quotae-parteci para occorrer ao defíoit dn publicação do Progreeeirria 
durante alguns aunos. Mas de sobra devem estar J A  tia inuito desen- 
ganados de que as não deitaram em sacco roto; porquanto, alkm 
de lucrarem a regalia de terem 4s ordens jornal gratzs, o negocio 
para s. ex." foi mais do que de eeguro de vidas, tini verdadeiro 
jogo d a  gloria ou glorias, no qual s. ex.a8, voando de camaradagem 
com os passarinhos innocentcs, elles que j:i est8o f6r;i. da edade da 
innocenciu, empolgaram a final o bolo :imassado por todos os 
parceiros, e portanto tambem por aquellcs, a yiiern coiihc a triste 
sorte do numero fatidico, e pelos que cahirain rio poço do seu 
desagrado, ou jazem no purgatorio, penaiido :L su:t iebelliiio atiti- 
mandôa ! 

( a )  Convidados da parte de S. ex.as pelo sr. dr. Antonio Maria 
de Sousa Rastos para a reunião do centro, no dia 19 de uoveinbio d« 
1887, pedimos a este cavalheiro o favor de IA dar conta da sc~giiiiite 
declaraçfto: c Que por jzlstoa rncitivos, fucilrnenf~ coniprehc~ididos 
pelos ex.lnuh presidente e vice-presidente, /LU cerca de arcrio, tirlha 
deixado de concorrer ao crntro, com quanto corititt~~asse a coope- 
rar por avisos indiicctos verbaes com os rnesrnos ex.n1n8 presidente 
e vice-prcsidente, nos actos eleitorars immedintos, sóinentr: c-xe- 
c i i t n n c l o ,  nina nio d e l l l ~ r b r n n i l o ;  que porEin tiiilia resolvi- 
do, prefeitos esses actos elcitoraes, deixsir tle c o i i c t r i - r e i *  r de 
c o s p e r a r . a t 6  que C ~ S ~ : L ~ Y C I I I  as ~ i l c ~ i i r i ~ t , ~ i ~ c i u ~ ,  quc o obrighiarn 
a esta linha cle conductx. 

~ b )  Sohrc, todas as nossns ciilpxs prti iiecrtqsnrio corrigir priuci- 
palmcnte :I de 1i:ivc~i~inos iirccita(10 a presitlriicia iie uinn assernblha 
de honrados cidadãos, q i i ~  tiiiliani a peito por cobro :\e iiifluencias 
de detraz doe repasleiroe. 



tados doe pepdentes (a), fomos elevadoe pela muita com- 
placencia dos noesos.dedicados irmãoe para com o unico 
infimo de seus irmzos. 

Ji4 nesta qualidade nos negaram uma graça, que um 
anno antes tinham dispensado ao nosso muito respeitavel 
antecessor (h ) .  Mas emfim, como agora estamoe exemptos 

(a) A,  proposito: Silo exhuberantes os serviços de S. ex.'$ ao 
estado. E de crer que egualinente os ha'arn prestado em materia 
da piedade e banefioencia. Ora pois v e d a  de lá c inoito breve a 
folha d'elles para instrucção do publico. 

Se não forem os precisos para canonização, para beatificaflo 
cremos serão de sobra. 

(b) Mas d'isso não nos queixamos; favores s lo  sdmente para os 
amigos; e para quem o não 8, tranca ou p4o de bassoira. 

E porque o caso vem a pello, com eatisfaçao nos dirigimos 
d'aqui ao Sr. conselheiro ivlanuel da Costa Allemão, com uma de- 
claraç60, uma supplica, uma felicitação e um conselho. 

Seguindo esta ordem, começamos por afirmar a S. ex.a, que das 
noseas inoffensivas palavras, estamp:idas em o Coni?nbricenee, 
n.O 4:233, de 20 de março do anno ultimo, foi totalmente alheia a 
intençzo de o melindrar no minimo ponto. Poder$, 6 certo, attri- 
buir-se-lhe8 um qualquer proposito, mas desde que este se reduza 
a carambolar por tabella, não nos queixamos. Com S. ex.. sómente 
houve uma pequena expansão de bom humor, para que ambos n6s 
nos nssemos. 

Mas emfim, se ainda fica em residuo algum peccadilbo venial, 
pedimos a S. ex.a o julgue na grandeza da sua alma suEciente- 
mente expiado, pela muita consideração, que sempre lhe vothmos 
(e neste particular com muito gosto continuaremos na relapsia), e 
?Ia justiça, que j4 temos feito, e havemos ainda de fazer a cavr- 
heiros, cujo sangue corre misturado com o de S. ex.a em entes 

estimaveis, que lhe SEIO tito louvavelmente queridos. Pelo que 
smiguinhos, como d'antes, sim? 

Passamos agora a transmittir a s. ex.' os devidos parabens por 
se achar j4 liberto da pesada e enfadonha tarefa administrativa, 
pois ouvimos que ultimamente tiveram (elles) com S. ex.a a cari- 
dade de lhe nomear sriccessor (Seja dicto sem a minima quebra de 
respeito pela pessoa e meritos do cavalheiro substituinte, que tem 
agora nas mlos o prestar ao districto o grande serviço de fazer 
sshir do quartel-general os mandòes, e dar-lhes voz de marche, 
marche pela rua Larga fora, mesmo sem m&la no costado, e mão 
direita armm, ao inverso do que outr'ora practicava a uiilicia, 
at6 na via publica). 

E por fim tornamos a liberdade de observar a s. ex."ue 6 sem- 
pre de grande utilidade para n6s todos, que d o  faltemos 4 obe- 



de nos acotovelarmos com S. exnaS, cremos nos deixar80 
finalmente em paz, e isso desde jai muito lhes agradecemos. 

Vamos rematar com uma declaraçso, uma observação 
e um pedido finaes. 

Cremos que nunca se dar80 condições entre n6s e S. e ~ . ~ ~  
que noe permittam a desforra, queremos dizer, que nos 
dêem logar a melindral-os na mais insignificante cousa. 
Se se dessem todavia, asseguramos a S. e ~ . ~ ~  que nunca 
Ihes prodigalisariamos raziio de queixa, por consideração 
para com S. e ~ . ~ ' ,  e pela que devemos a nós mesmos. 

Caminham as cousas bem, em relação a um dado par- 
tido, mais ainda em relação & causa piiblica, quando 
quaesquer patricios, por muito respeitaveis que sejam, 
dominante a situação politica, de que se dizem satellites, 
ousam expulsar alguns dos seus correligiouarios, para 
a converterem em situaçiio sua (a)? Parece que não, 

diencia p:ira com a s  potestades occullas, queremos dizer sublimes; 
porquanto a. ex." de  certo ter4 inuitas vezes ouvido, que com os 
senhores se não jogam as  peras, O que equivale a afirmar, que  a 
marinhciro, que respinga ós senhores capitües, B logo com elle 
portaló fora, para o meio do pbgo salso. 

Nov:imeiite, nt6 pelo conselho, amiguinlios como d'antes, sim? 

(a) Na car ta  dedicatoria, que o Sr. dr. Jos6 Frederico Laranjo 
dirige ao Sr. reitor da  Universidade, conselheiro Adriano de  Abreu 
Cardoso Machado, e inseriu nos seus primorosos Pri~wipioe e 
Inetituições de Direito Admiíristratico, diz S. ex." de si, e do seu 
amigo, e correligionario: apodadoe ambos á s  vezes de facciosos, 
porque temos com e&to muito d'aquelle facciosismo, que faz 08 

partidos (Apoiado.), e nos falta nquelle outro, hoje muito vulgar 
que os desfaz (Muito bem.), o faccioeismo, que cada um tem por s i  
proprio (Apoiadissimo. Muito bem. Aluito bem). 

Mas este ultimo facciosisrno despontarti sempre que aos taes 
facciosos, de  que falla o sr. dr. Laranjo, for tolerada a prerogativa 
d a  apresentaçilo dos magistrados administrativos, que, se n8o s e  
prestarem a governilhaa dos altos niandüea (como em linguagem 
ingeiiua escrevia em 1845 o afamado clinico e homern d e  letras, o 
dr. Joào Lopes de Moraes, ria3 Duas palavras ao8 governados), 
para  a rua  v20 elles. 

Outr'orx a iniciativa da  iiomeayão d'esses magistrados em Coioi- 
b r ~  pnrtia cio seli chefe directo; e era practica terem não aeolytos 
oferecidos o11 uchadiços, 111:~s auxiliares procurados; e porisso, ao  
cabo d e  magistratura, podiam dirigir a estes a s  seguintes formaes 
palavras : Como governador cisil recebi de u. rn.? coadjuvagâo mui 



porque por uma parte enfraquece-se a dedicação partidaria, 
e pela outra diminue-se o numero dos homens de boa von- 
tade.ao serviço do publico. 

E agora aproveitamos o momento, para pedir dcsculpa 
ao leitor de lhe havermos posto a paciencia il prova, 
com tzo insignificante assunipto; e nelle pomos desde j h  
ponto final (a). 

eficaz.. . Estou prompto a dar sempre este testemunho.. . etc., 
etc. É que O possuidor da carta batia no ferrolho, de ordinario 
convidado a comparecer, e n8o usava da coifa ncrn branca, nem de 
furta-cores. 

(t j Acabou o texto, mas esta nota pareco ter ainda cabimento. 
Sao os ex."lo8 81s. dr. I'edro Augusto Moiiteiro Castello Uranco e 

dr. nrrrinrdo de Albiiqiierque e Ainsr:il dois c:ivnlheiros respeita- 
bilissiinos, e homeri~ de bem a toda a prova. 

L o ~ o ,  a presuinpçbo 6 que S. ex.a"sâo incapazes de aggredir um 
terceiro, qiiem quer que elle seja, sem r:izües sufíicieiites. 

Mas S. es.8a tkem-nos hostilisado, n2o por viitude de um acto 
repentino ou occasional, que póde ser iinperisndo, tnns 

1 . O  por actos successiros durante largo esp:ic;o, o yiie prova 
animo deliberadissiino; 

2 . O  5, sombra da responsabilidade alheia, occiiltando as proprias 
mlos ; 

3 . O  abusando da  qualidade de presidente e vice-presidente, que 
lhes conferiu em tempo o centro progressista; 

4 . O  aproveitando os nossos dissabores numa larnentavel discor- 
dia de familia. 

Todavia nós, pela nossa conducta accornmodnticia e respeitadora 
dos outros, ternos semprc vivido ein boa camaradagem coin os 
nossos companheiros em tod:is as diversas sitiiaçGes, em que 'nos 
temos encoiitrado, ou os temos tido, e albm d'isso os homens de 
bem continu~iin H não recusar-rios a sua dextra. 

Logo, aseiste a S. ex.'~ a obrigação, e a n6s o direito de Ihes 
rogar se dignem esclarecer o poblico Acerca dos motivos da por- 
fiada animosidade contra um homem que crê nunca os haver me- 
lindrado na mais insignificante cousa. 

Quanto a nós toca, estnmos sufficientemente esclarecidos; assim 
quizess~rnos ser mais explicitos. 

De resto, em tudo que no ponto temos escripto, esth longe das 
nossas palavras a aggresslo. Sómriite non propomos 11 defeza ou 
queix:~, porque quem se nüo setite não d filho de boa gelate; e, aiuda 
assim, bem contra SI nowsx iiidolr, qiiiB, de ordinrrio, entrega h 
consciencia dos oil'ensores, dur:~nte a nossa vida alihs rariusi~nos, a 
expiação dos seus proprios desvarios. 

Ch erchee. . . . 



TEAIPO DA REVOLUÇÃO NACIONAL DE 1846 

Ora pois, fujamos breve do acanhado recinto das pai- 
xões pequenas, e vamos retemperar o espirito oppreeso 
nas amplas planicies dos fastos nacionaes. IIa tambem 
aqui paixces, é certo, mas s lo  shmente as nobres paixões. 
As qiie o nEo sRao, ou se repellem ao despontar, ou se oc- 
cultam depois, se chegaram a ter corpo. A historia desce 
4s vezes at6 As infiinas iniseriag, tnas para preservar d'ellas 
a humanidade e n2o para as honrar. 

S30 trcs incidentes, ligados ao nobre pronunciamento 
dos poros em 1846, o assumpto que vamos pôr sob os 
olhos do leitor. 

Tivemos parte eiu todos elles; e quanto ao primeiro e 
terceiro o nosso quinhão devemol-o particularmente ao 
honrado, dedicado e cnergico patriota Agostinho de Mo- 
raes, lente de mathematicn, de qiie jA vem feita rnençTio 
honrofia nas palavras do nosso livro, por quanto lhe 
aproiivc, para o coa{juvar nellcs, aproveitar a nossa insi- 
gnificancia. 

I? jri clara a razão por que podemos dar f6 d'csses in- 
cidentes, luas 1.a aiiida felizmente algumas pessoas vivas 
que poderuo acresceiitar ao nosso taiiibeni o seli depoi- 
mento. 

Que mais diremos? 
Qiie ainda hoje, ao rememoral-os, se aviva a satisfação 

intima pela nossa cooperação ! 
E-basta ! 



Os prisioneiros tle Tovim 

Estavamos ao cahir da tarde do dia 16 de maio de 
1846; os povos dos concellios em torno de Coimbra aper- 
tavam desde a ve3pera cada vez mais o cerco posto 
cidade, sem embargo das sortidas, que, descendo dos Paços 
da  Universidade, convertidos agora em quartel do bata- 
lhão de caçadores n . O  8, procuravam repellir ss  aggres- 
sores pelas tres principaes entradas d'ella, Fbra de Por- 
tas, Ponte de Sancta Clara e Arcos de S. Sebastião; e 
atrás das massas de atacantes, que j& se achavam tis 
portas, oii proxirno d'ellas, avistavam-se da torre da Uni- 
verçidade novas massas, que sobrevinham umas ap6s 
outras. 

As auctoridades cabralinas, que eram, muito louuavel- 
mente, para a pitança, mas n8o para o sacrificio, aban- 
donam cobardemente os chefes niilitares, e fogem oii se 
escondem em ignotos paradeiros. 

O governador militar, Luiz Travassos Valdez, e O CO- 

ronel de caçadores, Pinto Cardoso, vendo-se assim a 868, 
descoroçoam e resolvem a retirada. 

Para Lisboa é impossivel, que e ~ t 4  a estrada j 4  litte- 
ralmente coberta de revoltosos, e Leiria por estes occu- 
pada. 

Resta O Porto, que se sabe ainda verga sob o despo- 
tieino cabralista. Mas nas primeiras tres leguas a percor- 
rer (hoje 19 k. na entrada macadamissda, cujo leito, 
salvos pequenissimos desvios, B o da velha estrada) até 4 
Mealhada, ou ainda mais além, os populares do paiz da 
Bairrada são jB fortes; e os jovens academicos e popula- 
res, que sahiram de Coirnbra para a Figueira da Foz em 
a noite de 13 para 14 de maio (onde aprisionam o des- 
tacamento, que se tinha refugiado no forte de Sancta Ca- 



tharina), que neste ultimo d i a  pernoitam na villa d e  Maiorca, 
que s 15 marcham sobre Cantanhede,  e q u e  a 16 fazem 
nesta villa juncpão com o s  sublevados do districto de 
Aveiro (entre  os  quaes avul ta  o batalhtlo de populares 
d'esta mesma cidade, q u e  pelo fardamento uniforme, ar- 
mamento reiuno e musica, quasi  parece u m  corpo regu- 
lar), fazem d'ahi ca ras  á capi tal  do districto e uma vez 
chegados á villa d e  Anpã (recebido aviso d e  Coimbra, 
expedido pelo padre Antonio d e  Jesus  Maria  d a  Costa  (a), 
d e  q u e  os capadores i am de ixar  e s t a  cidade, retirando-se 
pela estrada d o  Porto) ernprehendem d'aqui a m a r c h a  
pelo flanco esquerdo sobre Barçoupo, d c  modo a desem- 
bocar na referida estrada n o  Alto de S a n c t a  Luz ia ,  en t re  
o Sargento-M6r e o Carqueijo, cor tando  assiin a ret i rada 
aos  caçadores, pois Ihes sahir iam pela frente. 

Logo, e r a  a estes forçoso emprehender a marcha tor- 
neando pelo nascente essa es t rada  d o  Por to  a t é  á al tura,  
em q u e  com segurança podessem entrar nella, e per- 
correl-a depois em direcção a o  nor te  (b). 

(a) O aviso foi reinettido ao honrado lente de direito dr. Fran- 
cisco José Diiarte Nazarcth, que jA se havia refugiado 24 Iioraa 
antes em Ant,ueede para evitar a prisào na cidade, e por nós mesmos 
em pessoa levado ao seu destino, nao ohatante o cançaço das for- 
ças, pois acabevamos de chegar no momento de excursilo patriotica, 
adtinente ao grande assumpto do dia. Póde j& ter-se concluido isto 
mesmo do que a pag. 297 escrevemos Acerca do Sr. Saiicta Ritta. 

Oh ! Qulo doce 8 a confissão do proprio delicto, quando todo o 
paiz B delinquente ! 

(b) Que em R noite do dia 16 para 17 acamparam ao ar livre 
nas ruas dos Fornos, 7 kilornetros ao norte de Coimhra, talvez 
2:000 ou mais populares (iiumero qiie hoje não é possivel definir, 
e sómente no moinento se poderia ter calculado por approximação, 
tendo-se eiii vista as localidades da8 diverbaa partidas c o numero 
probavel de cada uma d'cstas), B certo; mas, apesar d'isso, esta- 
mos persuadidos, de que se o batalhão, apoiado como se achava 
por um forte troço de cavaliaria, terita decididamente a marcha 
directa por essa estrada, passava fóra de duvida por cima dos po- 
pulares. 

Temos porkm por egualmente certo que, A semelhança dos cor- 
pos francezes, no centro da Hespanha, durante s guerra peninsu- 
lar, teria sido conabntemeute acossado na marcha, p,elos flancos, 
freute e retaguarda Farbmaitas  victimes, mas soffreria innumeraa 



Isso se faz pela maneira seguinte: 
Opdra-se a retirada por Cellae, Sancto Antonio dos 

Olivaes, Dianteiro (onde de noite soffreni um aturado ti- 
roteio dos populares do concelho de Pena-Cova, sem que 
possam responder-lhes convenientemente, que ao ama- 
nhecer haviam desapparecido), Botão e Anadia, d'onde 
finalmente entram na referida estrada real do Porto para 
ir capitular pouco além na Ponte do Marnel, em frente 
de novas massas populares, que ahi os esperam, em obe- 
diencia Q juncta de Coimbra, voltando diaa depois para 
esta mesma cidade. 

Como a noite sobreveio á retirada de Coimbra, dois 
ou tres soldados ficaram Q retagiiarda, e foram aprisio- 
nados pelos populares de Tovim e do Chão do Bispo (a). 

Veio logo na manhã de 17 á cidade (occupada pelos 
patriotas, em seguida 4 retirada da tropa) a noticia do 
aprisionamento; e os troços de populares, aoe quaeli tinham 
ferido ou morto alguns dos seus, começaram a agitar-se 
e a aprestar-se para ir tirar vingaripa eobre os desgraça- 
dos prisioneiros (b). 

baisas; nunca alcançaria o Porto, e haveria talvez capitulado antes 
do AIariiel, dizimado e reduzido pela fome. 

Foi uma medida de verdadeira previdencia e humanidade o ex- 
pediente, que abraçaram os dois militares. 

(a) Como n8o somos dos mais atreitos 4 mentira e 4 impostura, 
nlo nos atrevemos hoje a afiirin.lr positivauiente serem dois ou tres. 

Que um era ~nusico, e outro canzarada, au itrrpedido de um ofn- 
cial, tc~neiite do batallião, de appellido Chianca, cuja bagagem con- 
duzia, em cavalgadura, tcmos certeza; e egualmente de que um 
d'elles nos disse ser natural de Montemór-o-Velho, circumstancia 
que póde quadrar a um dos dois ou tocar a terceiro. 

Todavia o sr. dr. Francisco Adamas Aza Abranches do Amara1 
Guerra, que tem tnrnbein raziio p:ira saber do caso, pois 8 filho do 
generoso hospedeiro (e tarnbeiri, sem o querermos insufflar neni que 
nol-o agradeç:~, herdeiro das virtudes de seus honrados paes), asse- 
vera-nos que não padece duvida serem tres os militares. 

(b) Escrevemos de meinoria, mas cremos ser exactos. 
As victirnas da revoluçâo eiti C'oimbia foram: 1 popiilar do con- 

celho de Miranda do Corvo, ou de Podentes, como tambein antiga- 
mente a chamavam, que n'uma das eortidas de cagadores n.O 8, 



O dr. JosB Alexandre de Campos, quo estava jB de 
vespera empossatlo na auctoridade suprema, empenha-se 
louvavelmente ein salvar a vida dos desgraçados, e roga 
ao dr. Agostinho de Moraes Pinto de Almeida, que v4 
eile prolirio, antecipando-se aos populares, tomar conta 
dos prisioneiros, e pol-os em boa guarda. Presta-se im- 
mediatamente o illiistrado e honrado patriota; e ambos os 
dois nos pedem que acompanhemos o segundo. 

Dicto e feito. E emquanto n6s fomos buscar o noseo 
prestimoso animal, Agostinho de Aloracs entra na caval- 
lariça i-ia rua da Sopliia do chamado Gambias (que tinha 
sido offiaial inferior de cavallaria n.O 6, de Chaves, mi- 
guelistn, jd converso em honrado patzileia) e lança mão 
do primeiro quadriipede que lhe pareceu mais azado, uma 
egua pertencente, como depois se soube, a um dos srei. 
Lebres de Vasconcellos, faniilia illustre da RIealhada, 
que tainbem pertencia ás forças populares bairradenses. 

n%o podendo acompaiiliar ria fuga oa seus companheiros, se escon- 
deu tio atrio do ccn\~erito de S. 1~'raiicisco do l'oiitc (Surpieliendido 
ahi pelos c:içadores, ;1ss~ssir1aram-o ); 1 popular do mesmo concelho, 
segundo creiiios, que ii'outr;~ sortida dos mesmos caçadores a 
Sariisiio e rua da Sopliia foi ferido por iitn:l balo no calcaii~ar ; reco- 
lhido ao hospital sobrevpiii-llic o tetano r I A  falleceu (E singular 
que outro paisaiio que rccebeu ferimciito por occasião da nicsrna sor- 
tida, nas partes genitaes, que foi cousiderado muito mais grave, es- 
capou.); 3 populares mortos nas diversas sortidas para os lados dos 
Arcos de S. SebastiBo, todos, ou ao menos doi?, sabrados pela ca- 
valiaris, <: tarnbem todos ou algiiiie do coucelho dc Poiares. To- 
t t ~ l  5. Dos cabralist:is uão houve nenhiim niorto, e só rnuito ferido, 
segundo lembrança nossa, corn dois ferimeutos, um no rosto, e ou- 
tro na perna gross:i o sr. tenente Srhrpa Pinto, hoje general refor- 
m:ido. Turribern foi victirn:t iiiotfcnsiva uuia nobre senbor:~, a mãe 
do bein cotihccido houiein publico e de letras, dr. Jos; Maria de 
Abreu; eutaudo a jantar na casa da siis qiiiiita do Cidral, rima 
bala dos caçadores dei1 ria urnbreira da janrlla, e foi de ricochete 
feril-a de morto instantaiira. 

Concebe-se porisso que fohsc grande a indignação contra os sol. 
dados em geral ; maa era iiidi\~iduxl contra o s:irgeuto de cavalla- 
ria 11.0 8, que dizia111 tirilia em pessoa acutilado uni ou mais dos 
tres paisanos acima iefeiidoe. 

Tudo consequeucias das 1uet:~s fratricid;is ! que na occasi8o a uns 
agratlam, a outros irritam; m:is depois todos condetnnam, quando 
a paistio quente d e  o logar á razão fria! 



N3o corriamos, voavamos. Mas ao chegarmoe a Cellae 
a egua referida tinha perdido já duas ferraduras, e inha- 
bilitara-se para a correria. Joaquim Vieira de Mel10 Sam- 
paio, de alcunha o Vidragas, honrado cavalheiro que alli 
residia, e falleceu, salvo erro, em 1866, conhecido e amigo 
dos dois, num abrir e fechar de olhos, offereceu da sua 
estrebaria uma cavalgadura propria, mandando recolher 

- .  

a estropiada. 
Continuada a carreira, estavamos dentro de breves 

momontos em Tovim, que não dista muito, na presenga 
dos captores e dos prisioneiros. 

Felizmente figuravam entre os   rime ir os um homem de " 
14 natural, e que da terra tirava's alcunha ou prenome, 
porque o tractavam de Antonio Tovim (tambem conhecido 
por Antonio do Chotcpul do Bispo), antigo voluntario rea- 
lista do batalhão de Penella, e agora, como o Gambias, 
converso patuleia, muito conhecido em Coimbra e de nbe 
ambos, pois era einpregado na caea dos srs. Ferreiras 
Pintos Bastos; e outro, pedreiro de oficio, de nome 
Joaquim Turra, egualmente do conhecimento de nbe 
ambos. 

Dissemos ao que iamos, invocando a auctoridade re- 
volucionaria jO reconhecida na cidade, e advogando a 
justica da causa generosa da salvação dos prisioneiroe. 
Os dois medianeiros attenderam-nos desde logo com deci- 
dido empenho, intercederam com os restantes poprilares, . - 

e os prisioneiros foram entregues a n6s dois. 
Voltavamos com elles a passo pelo proprio caminho 

percorrido a galope, quando, ao chegar a Sancto Antonio 
dos Olivaes, nos appareceu cavalgando a toda a brida o 
ar. Antonio Maria de Oliveira Pttdua, que felizmente 
ainda vive, a prevenir-nos de que um grande tropo de 
populares do desforço vinham j B  proximoi~. 

Urgia evitar o encontro, e então, mudado o rumo, des- 
cemos de Sancto Antonio para a ribeira de Cozelhas pelo 
Range1 e Promotor. 
MM, urna vez chegados aqui, reconhecemos a necessi- 

dade de desfigurar os soldados por f6rina que se evitasse 
um insulto de quaesquer populares ao entrarmos na cidade, 
e que n6e os tres protectores (contando agora em O nu- 



mero o referido Sr. Antonio Maria) não tivessemos a nccea- 
earia força para evitar-lhes. 

Entrámos para isso na casa do sr. Adriano Francisco 
Ferreira, j i  ha muito fallecido, e alli podkmos obter 
vestias tí paizana, chapBos desabados e varapáos para 
cada um d'elles. 

Assim transformados de militares em aldeões, e figu- 
rando de criados nossos, seguimos todos pela margem da 
ribeira até á extremidade-sul da ponte de Aguas-Maias, 
e d'aqui torneámos para a Ladeira da Forca e Fóra de 
Portas até. A extremidade-norte da rua da Sophia, onde 
fica o convento de S .  Thornaz, j4 d d e  do governo nas- 
cente de Coimbra. 

Foi grande a alegria que tiveram o dr. JosB Alexandre 
de Campos e os demais chefes populares (a) ,  que alli se 
achavam congregados, ao verem juncto de si os infoliaes 
prisioneiros sBos e salvos, e por consequencia afastado o 
perigo da mancha de um crinie sobre a gloriosa, justa e 
generosa revolução nacional (0). 

Sendo necessario dar-fie-lhes desde logo uni deotino que 
os preservasse de possiveis aggressGes, e prover-se á sua 
eustentação, o honrado e desinteresscido patriota, Sr. João 
Antonio Marques do Amara1 Guerra, offereceu-se para oe 
receber em siia casa, que era no edificio fronteiro ao dn 
eéde do governo, o convento de S. Pedro da Terceira 
Ordem, chamado dos Borras. L4 se conservaram at6 que, 
voltando a Coimbra o batalhão de caçadores n.O 8 no dia 
23 de maio, sob o commando do capitão Luiz Antonio 
Osorio (pois haviam sido desligados muitos dos seus offi- 
ciaes), reentraram incolumes nas suas fileiras (c). 

(a) Os nomes de alguns d'estes podem ver-se a pag. 297, nota (a). 

(b) A maie popular, a maior, a mais extraordinaria que Portu- 
gal tem visto, lhe chama com sobrada rnz8o o Sr. Aiitonio Maria 
Raptists no aeu livro: &a decarla da Hietoria contemporanea, 
pag. 87. 

(C) Esta occorrencia foi já contada no Conimtricense, n.O 2:533, 
de 4 de uovembro de 1871, oan pequenas variautes relativamente 
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Uma proposta magana, repellida in limine. 
Nunca Bar em cão que manqueja 

Corria o anno de 1846, e num formoso dia do mez de 
maio, o dia 10, entre as 6 e 7 horas da tarde, desciamos 
n6s do bairro alto, atravessavamos o largo da Portagem, 
entravamos na rua da Calçada e a poucos passos andados 
encontravamos o sr. Julio Maximo Pereira de Senna, 
que nella inornva. 

Para as pessoas de Coimbra, que o n%o conheceram, e 
para as de fora da cidade, cumpre dizer desde jh quem 
era este cavalheiro. 
Julio Senna, como assim o chamavam, era um phar- 

maceutico, que desde 1828, anno em que, a 8 de maio, 
viemos da nossa aldeia de Antiizede, para casa de nosso 
thio paterno, o ar. Francisco Joaquim Henriques Secco de 
Albuquerque, em Coimbra, conhecemos sempre estabele- 
cido nessa rua. Podia tambem ser considerado proprietario, 
porque possuis alguns bens de raiz. E era emfim irmiio 
do lente decano jubilado de philosophia, dr. Fortunato 
Raphael Pereii a de Senna, tambem bacharel formado em 
medicina, fallecido em janeiro de 1887, outr'ora empre- 
gado no commissariado do exercito portuguez em Hespa- 
nha (1811 e talvez depois). 

Foram ainbos liberaes de todo o ~rincipio; mas, ao passo 
que Fortunato Rapliael logrou atravessar os seis annos 

ao nosso texto. E no mesmo numero do jornal se da tambem noti- 
cia de outra pequena façanhasita nossa do mesmo dia, que agora 
nos spraz deixar no tinteiro. Emfim o patriotismo de convicggo 
esfalfava-se por ser prestadio e fazer alguma cousa util. 



tyrannicos sem entrar nas cnxovias, n lo  sem supportar 
todavia outros menores incommodos, que elle contava e 
repetia por vezes na conversa de  amigos, com a satisfação 
propria de  quem sahe illeso dos perigos iinminentes, Julio 
Senns, ao contrario, nZo conseguiu escapar A sorte dura. 

Quando o partido liberal depois de 1834 se achoii 
fraccionado em bandos, os dois irmaos permaneceram 
cartistae, e depois cabralistns; porquanto, esfogucteados 
pelo migilelismo, nunca poderarii ver com bons olhos os 
liberaes, que mais ou nirnos se ligarani coin os antigos 
sectarios d e  D. Iligiiel, os setenibristas, depois patuleias, 
exactamente como sucrcdia com o procere, de  quem fal- 
lámos em a nota da  pag. 685. 

Sendo os irmãos Senrias, aliás homens serios, e cara- 
cteres lionrados, da  intimidade do iiosso saudoso thio, 
como o eram outros liberaes c at6 muitos miguelistas mais 
ou menos pronunciados, foi isso occasião para que em 
breve os coiihecessemo~i, assim corno aos demais amigos 
do nosso dicto thio, rujas casas reciprocamente frequen- 
tavam, elles a d'elle, elle as d'elles, levando nos por vezes 
em sua coiiipanhia (a). 

Corrcraiii os annos, nossos bons thio e pae faileceram 
(1831 e 1839); mas, ou cin lembranva sua ou pela fami- 
liaridade que em meninos nos dipensava, Jiilio Senna 
fallava-nos sempre, que a oucaei?io o pedia, com certa 
confiança amigavel c por vezes gracejadora, que cayti- 
vava. 

Sobrevem 1842, e m6rrnente 1844, em cujos aconte- 
cimentos já  nos involviun~os pelo lado dos sete/nbristas, 
depois yntzclcias, e os cuinprimentos de  Julio Senna, com 
quanto nunca cessassem, conieçaram a resfriar. 

( a )  Vern R proposito referir dois preceitos de boa educação, que 
elle uos impunha, para essas visitas, e que sempre fielineute obser- 
vavamos : Não bulir em coma nenhuma em casa alheia. -Não ac. 
ceitar couea alguma eem que eble dissesse, 016 fizesse signal paTa qfae 
ee ncceitasse. 

Outros educadores acham engraçados os seus meniiioe buliçosos 
e atrevidos. Depois, no correr dou annos, os outros que os aturem, 
se para tanto lhes sobnu paciencia. 



Era nestas condiçaee pessoaes que o encontro tinha 
logar; e Julio Senna, um pouco encoleriaado, fez ab- 
ruptamente seguir das exprobrações seguintes: 

aEntão jii v. m.ce e seu irmão dão começo 4s suas vin- 
ganças contra  mim?^ 

uNão comprehendo a v. S . ~ , D  respondemos. 
 pois ignora, acaso, que ao primeiro oficial que chega 

a Coimbra a administraçiio do concelho não teve outra 
casa, para a qual o mandasse com boleto senão a minha? 
E uma vingança politica que v. m."" seu irmLo e os seus 
correligionarios me promovem a mim, que tenho tanto 
servido a cidade, e a não esperava, ao menos da parte 
de v. m." e de seu irmão, sobrinhos e filhos de dois ve- 
lhos amigos meus. Mas eu n%o o quiz em casa, e porisso 
O remetti para a estalagem do Paso do Conde, onde lhe 
mandei abonar as despezas. u 

uSr. Julio Senna, creia-me por quem é, estoii ignorante 
de tudo quanto acaba de dizer-me; e, seja como for, penso 
que ainda contra meli irmzo v. não ter4 razões de 
queixa, pois que nesta tarde sahiu fora da  cidade.^ 

Trocadas poucas mais palavras, ~um~rimentámol-O em 
despedida, e seguimos apressadamente o nosso caminho, 
levando agora a mira na casa da administração do con- 
celho (Sancta Cruz), para nos informarmos dos factos e 
suas circumstancias. 

NLo foi porCm isno neceesario, porque, ao passar no largo 
de Samsão, encontrámos o secretario da administraçlo 
do concelho, que logo nos poz ao corrente d'elles, dizendo 
que o administrador do concelho, Sr. Francisco Henriques 
de Sousa Secco, lhe deixara assignados em branco alguns 
boletos para o caso de serem necessarios; e como o Julio 
Serina, :icreecentou elle, era um dos cabralistas mais faça- 
nhudos da cidade, intendera que devia começar por elle 
o onus do abolettrmento, e porisso enchera o papel com 
O seu nome. 

Deixhmol-o, e corremos a casa de nossa boa mãe na rua 
da Sophia (sob cujo tecto, e a cujae sopas nos conserva- 
vamos todos os tres irmaos e uma irm8, comquanto todos 
maiores jA e herdados do nosso bom pae), a contar-lhe o 
succedido, e a ~edir-lhe em consequencia licença para ir 



hospedaria procurar o official (a) e trazel-o para sua 
mesma casa. 

Ella, coitadinha, que se desvelava de eompraeer com 
as vontades razoaveis dos filhos, respondeu de pronipto, 
que nos niio demoressernos ein o ir  convidar, pois estiiiiava 
recebel-o como seu hospede. 

Dentro de breves instantes estavamos no Paço do Conde, 
e, trocados ligeiros cuinprimentos coin o tenente, con- 
descendeu elle em acompanhar-nos (b). Mas t8o depressa o 

(a) Fizemos ae devidas diligencias para descobrir a exacta pa- 
tente do alludido oficial, e o seu nome. Tudo b:~ldndo! 

Apenas nos diz o ar. dr Francisco Adainas Aza Abrnnches do 
Amaral Guerra, eutgo ao serviço da juncta, c em seguida cmpre- 
gado na secretaria do governo civil, que conserva uma vaga 
lembrança de ser elle tenente e ter o appelido de Llritto. Quanto 
4 patente estanios de accoldo, e porisso Ih'a attribiiiinos no texto. 
Do nome ou appellido, por8111, de todo perdeiiios ri. leinbrrinça. 

Todavia ainda hoje nos recordamos de que tios não pareceu ho- 
mem de grande actividade, nein de grande intelligeiicia para inis- 
880 til0 delicada, como a de que ao psrccer viriha encarregado. Ou, 
se effectivarnenle possiiin aml~os os predic:ldos, poseuia-os em grho 
sublime, porque sabia bem dissiinulnr. 

Se se encontrasse o assento da rritrada nn cndeia (que deve ter 
sido no dia 20 de maio), ou o da sahida, ou o registo dos officios sobre 
a occorreucia, que neccssariarnente deviam trocar-ne entre a juncta 
de Coimbra ou o governo r iv~l ,  de unia parte, e a aiictoiidudc ad- 
ministrativa de Soiire, pela outra, tudo estatia remediado; niae, 
indo alli no dia 28 de agosto de 1888, salvo erro, iiiida coiisegiii- 
mos, e nem ainda quando posteriormente pedimos no governo civil 
o favor de procurarem informar-se e rsclaiecer-nos. 

E effectivamente qiie ha a se o.; antigos livros do re- 
gisto do movimento da cadeia ern Soiire iião existem; o iio archivo 
da administraç50 do concellio respectivo, o mais aritigo livro do 
re isto de correspondencia teve principio em 7 de janeiro de 1863! % todavia nem conatn que alguni moderno Alrnansor fizesse fos- 
sado nas terras da villn, nem qiie por lã passasse qualquer fugitivo 
incendiario de Carthrigenn ou Alcoy. 

(b) Talvez nos não avcuturaeseaios 4 narração que precede, se 
a ngo podessemos comprovar com o documento, que vamos offereecr 
aos nossos benignos leitores : 

«Tll.mo nm.O e ar. -Eu de maneira rlgiiina exigia de v. e: um 
tão grande obsequio, de que fico eummamente penhorado: eu man- 
dei para a eutalagem o official, que me disse que a6 alli ficaria uma 



ins ta l lavainos  numa pequena sala do 2." andar d a  casa 
m a t e r n a ,  com diias j ane l l a s  para a rua da Sophia, rece- 

noite, e nada mais soube do negocio, só me apromptava a pagar 
alli alguma de-p cza. 

aNinguem menos competente para ser ineommodado do que eu 
neste genero, uZo só pela rninlia posição, porque não tenho casa, 
mas especialmr~iite porque h : ~  (luatio aiiiios que fui carnnra e servi 
a cidade a poiito qiir iieiri urn só cidac1Xo foi incoiiiinodudo, ainda 
coni risco rneii, como foi na chegada aqui do 8 e 3 dc infanteria. 
Levar-se-me uoia egua, e logo em seguida dirigirem-sc t~boletados, 
deixa bem ver, que vingariças mescluiuhas talvez se dirijam contra 
mim, e que detraz da  cortina apparece alguem que dcsenvolve 
estes meios; advertindo que eu faqo justiga ao i11."O Sr. scu mano, 
a quem n l o  culpo. -31. aff: e rniiito obg.0- Julio Maximo Ye- 
re i ra  de Sewna. 

Casa, 20 de maio,. 

Não tenho casa, diz S. S..-Lá isso tinha e melhor do que a 
de muitos outros cidadãos de CoinzLin, menos favorecidos de fortuna. 

Fui cainara e servi a cidade, continua S. S.°-Neste ponto dizia 
a verdade, e tinha portanto algtcma razGoeinha p a r a  implorar, se 
9860 privilegio, a o  meitos algum facorsinho. 

Levar.se me uma egua, e logo em seguida dirigirem-se abo- 
letados, conclue S. S..- CavaUo que fosse não fazia bom cabello, 
isso k certo. Não sabemos, a o  menoe no dia de hoje, com quem este 
caso tocava; se com oo correligionar~os de e. s .~ ,  se com os nossos. 
E isso pouco cuidado aos dá; desde que não póde ser com-nosco 
pessoalmente. 

Agora uma observag20. Desde que ha necessidade de aboleta- 
mentos, todos têem de soffrer o encargo; e, em regra, ninguem se 
póde queixar, porque alguem deve ser o primeiro. 

Patuleiaa eramos nds, e não obstante quando em 1851 a divisão 
anteriormente cornmandada pelo eoudc de Saiicta Maria chegou x 
Coimbra para ser passada ern revista pelo m:irechal, não nos conce- 
deram immrinidades; pois tivemos na propria casa, onde estamos 
escrevendo estas liuhas, dois officises de cavallaria n.O 6 ou n.O 7, 
tenente Lima Carmona, e alferes Pinto. Por tal  signal que o primeiro 
era senhor do mais corpolento e formoso cavallo, que eiitilo foi visto 
na cidade, e o xe~ideri ao duque por 70 ou 80 moedas, valtia a ver- 
dade, facto que ainda ù e ~ e  estar na. mcmoria de pessoas vivas; c o 
segundo dizia ter corrtrnaiidado, na classe de  sargento ainda, R 
escolta de cavallaria, que assasuinou o grncrul inglez Macdoiiald 
(30 de janeiro de 1847, segrindo nossa le~iihrançlt), ao qiie elle a r -  
creseentava, que não pn(Ií.rw obstar, porqiir c1iint~do ( hrgori juncto 
do infeliz general j i  trcu sol<l:r~los, quc  i:int lia variguard:~ tinl~rini 
concluido o grande feito de armas L)e resto narrava o caso, como 
geralmente se disse no tempo. O general apeou-sc sobre lima lage, 



bemos recado do dr. Josk Alexandre de Campos, presi- 
d e n t e  da junta governat iva de Coirnbra, e d o  sr. Aiigusto 
Fer re i ra  Pinto Bastos, tambem vogal  d'ella, para  q u e  
fosaemos a o  convento d e  S. Thomaz,  propriedade d a  fa- 
milia Ferreiras P in tos  Bastos, onde  ella funccionava, já, 
já, por causa  iirgentc. 

Corremos alli, e então o primeiro dos dois cavalheiros 
nos disse, q u e  o tenente, d e  que  se tracta, t rouxera  d e  
Vizeu officioa para a junta ,  que  entregára a o  passar pela 
porta d o  colle$io, w a s  q u e  desconfiando d e  q u e  viesse 
traidor, conduzindo correspondencia occulta,. pa ra  Lisboa,  
resolveram vigial-o ( a ) ;  qiie mandando porisso saber  n a  

ao lado da estrnda e ficou só, porque os seus ajudantes de ordens, 
uns rnpazolas, fillios de casas morgad~s das provincias do norte, in- 
tenderam por melhor pôrcm n seguro ns propriaci hiiinariidadee, fu- 
gindo a bom fugir (Releve-se-rios a vaidade valentona. Nós teria- 
mos feito outro tnrito.). Quando os tres cavallarias toparam com 
o general, ia este a dizer-lhes palavras que importavam salvo~con- 
dueto para a sua pessoa, fazendo assim crive1 a verszo, acreditada 
no tempo, de que elle era menos agente de D. Miguel, e mais 
agente do cnbralismo, a quem ~ e r v i a  pzrs d:ir logar A interveiiqão 
dos tres governos da qiiadriipla nllianç:i, como o governo cabralista 
de Lisboa de todo o priricipio pretendeu, pretextando que a revolta 
do pais importava questão dynastica, quando a verdade era ser s6- 
mente liberal, ou melhor ainda ariti-cabralina. 

Mas os soldados rnzos, que n8o estavam superiorinente eiifronha- 
dos nas altas diplomacias, nern as comprehendiam, deram e njio es- 
cutaram. 

Não fizeram guerra, perpetraram um crime. 
Talvez njio fosse total desacerto ampliar do crime de escrava- 

tura para os crimes de assassinato, perpetrados durante as luetas 
civis, a excepção de 1180-prescripçiio; porque não os fazcndo punir 
os governos, a cuja sornbr:~ 8~ practicani, que são verdadeiros crim- 
plices, corre-se de certo o risco de ficaicm iinpiines. 

Pedimos todavia qiie se nXo f:i(;:i caso, e d'isso estamos ccrtissi- 
mos, da exceiitricu opinião que acabanios de aventar. 

NBo imponhamos porém de rabula trapaceiro, afogarido ein pa- 
lavriado insiilso o ponto, objecto da questão. EKectivairicnte tinha 
havido proposito em conferir ao pr. Julio Senna a preferenciu no 
benesse do nbolet:imento. Mas, sendo esse nm facto meramente 
individual, não b:tvin ~ H Z H O  p:ira envolver ii'elle oiitras p~ssoas, 
e menos um partido. 

(a) O Grilo Nacional, n: 1, de 19 de maio, apenas die com 



administracão do concelho onde elltt estava. o informaram 
d e  que havia tido boleto para casa de  ~ u í i o  Senna, que  
indo-se aqui saber d'elle, disseram que fora mandado 
para a hospedaria; e que procurado nesta, responderam 
havia de lá sahido em nossa companhia e para a nossa 
casa materna, com o que ficaram surprehendidos. 

Explicado por nós o motivo da  hospedagem, accres- 
centou eutão o nosso interlocutor : Fica v .  m." encarrre- 
gado de o guardar, fechando as portas de fórma que elle 
ndo possa fugir de noite, como presumimos se pvopiie faml-o. 

Respondemos, com vivacidade mas sem irritaçlo, como 
4 nosso coetiime, que nunca nos prestariamos a converter 
a propria casa (o que era  da  mie, aos filhos pertencia) 
em carcere privado, mórmente para aqiielle que tinhamos 
recolhido hospede. Pelo que a toda a hora, que elle o 
desejasse, acharia francas-as portas. 

Talvez arrependido, continuou entzo o nosso interlo- 
cutor: Já esperava essa resposta, e nesse caso ndo leve 
v .  m." a mal, que lhe façamos vigiar a casa para o capturar, 
se elle pretender de noite sahir d'ella e fugir. 

Respondemos, que quanto áa medidas preventivas a 
executar na rua, nada tinhamos; e, feitos 08 devidos cum- 
primentos, retirsmo'-nos. 

respeito ao assuinpto o seguinte, sob o titulo. - Noticias diver- 
8a8 : 

s Em Vizeu o general Garcez deu o grito a favor d a  causa rracio- 
nal; nerle momento (cinco horas da tarde) chega um oficial porta- 
dor de variou ojicioar. 

Em o n.O 3, de 22 de maio, em artigo de fundo diz: 
Que aignijicam as auctoridadea do poverno enxertadas nas jun- 

ctas de Vizeu e Braga?~]  
Naturalmente foi escripto depois da leitura do officio apprehen- 

dido ao tenente. 
E no mesmo numero insere-se um officio da juncta provisoria 

governativa de Penafiel, de 20 de maio, em que se refere que os 
eommandantes das diviaóes militares procuram entabolar (sem 
duvida por suggest0es do governo) correepondencia com as junctas 
governativas, cm que declaram que a rainha tem estado coacta, 
que 6 justa a exigencia do pora, e que elles mesmos são accordes 
em pedir a demisslo do goverrio. Neete sentido temos, accrescenta 
o dicto officio da juncta, oficio do viuconde de Vinhaes e do bar& 
da Varzea. 



Voltámos a casa, achamos 0 tenente miiito tranquillo, 
conversdmos por bastante tempo, excluidos os assumptos 
politicoq; d hora costumada tomou-se rhi ,  e cedmos em 
farnilia Depois aconipanhirnol-o á sala de durmir e despe- 
dimo'-nos reciprocatnente; mas, pela nossa parte, curiosos 
de perscrutar o que se passava em frente da casa, appro- 
ximámo7-nos da janella, unica do quarto contiguo ti pe- 
quena sala onde deixámos o tenente; e ao abrir o poetigo, 
deparou-se nos logo no passeio fronteiro, o do nascente, 
um grupo de cinco ou seis individuos, um dos quaes, 
nosso condiscipulo no curso juridico e entao agente da 
aiictoridade, nos dirige estari textuaes palavras: Olha lá, 
d Antonio, entdo o melro ainda está na gaiola? 

Respondernos friamente: Não sei; e por aqui ficou o 
dialogo. Dentro de instantes retirámol-nos da janella, des- 
cemos ao primeiro andar, recolhemo1-nos ao quarto da 
cama, que ficava nas treeeiras da casa, e portanto inaces- 
aivel a poderem ouvir-se as vozes da riia; e dentro de 
pouco tão tranquillos como o tenente, mas convictos de 
que se elle tentasse a fuga nocturna, de certo lhe ama- 
nheceria nu. cadeia da Portagem ou na do Aljube, cahi- 
mos em profundo somno. 

LevantBmol-nos de manhã cedo, sabimos de casa, e re- 
colhemos depois daa 8 horas. Dizendo-se-nos que o tenente 
ainda n5o havia dado accordo de si, approxiin4mo7-nos 
da porta da sala, tocámos nesta, e pergutitárnos se e. 
8." queria almopar desde já; pois o fariamos servir no 
leito. Pediu-nos que entrassemos, eumpriment&mol-nos, e 
perguntou-nos a que hora estavamos. Ao ouvir quantas 
eram, ficou um pouco sobresaltado, dirtendo qiie contava 
ser mais cedo, que se ia jti levantar e depois almoga- 
ria. Deixdmol-o então á vontade, e esperimol-o para o 
almoço. Durante esta refeiçlo, pergunthos-lhes a quaes 
horas desejaria jantar. Respondeu que não jantava em 
Coinibra, pois ia sem demora alugar um cava110 depois 
iria á casa da jiincta receber as respostas dos officios, que 
para clla trouxera de Vizeu, e em seguida cavalgaria 
sobre a estrada de Lisboa; e nlo desistiu do seu propo- 
sito, não obstante as reflexões, que lhe fizemos sobre o 
insupportavel calor do dia. 



Findo o almoço sahiu; mas dentro d e  pouco voltava 
a despedir-se de  1168, a retirar a mala, e a seguir jornada. 

A juncta, ou melhor os cabeças d'ella, que o n2o pode- 
ram caçar na rede armada 4 porta da duriiiida, e nem 
com isso se penalisariam em demazia, pois prefeririam vi- 
brar o golpe por mão alheia, tinham enviado sobre a 
estrada d e  Lisboa uin pelotso anonymo de patriotas de- 
votados, que, tniiispostos os limites dos ooncelhos de 
Coimbra e de  Condeixa, aguardaram o tenente cni terri- 
torio do concelho de  Soure. Logo que este se approximou 
d'aquelles, foi-lhe intimado que se apeaese e fizesve en- 
trega dos officios e correspondencia de que era portador. 

Entregou elle ent;io os papeis que levava As claras, 
mas não conseguindo satisfazer d'este modo a curiosidade " 
dos que iam tão longe para haver 4 mao cousa nielbor, 
ou entregou no fim de contas volz~ntal-iamente O que le- 
vava occulto, ou lh'o subtrahiram drpois de pesquiza 
minuciosa, feita na bagagem. Finda a diligencia, coroada 
d e  feliz exito, e que assim vinha justificar as apprehen- 
saes de  José Alexandre de  Campos, conduziram O pobre 
tenente at6 A villa de  Soure, e, introduzindo-o ahi d e  
grades a dentro, volveram apressados a dar em Coimbra 
conta d a  sua missão. 

Não podemos hoje dizer, se  ao tenente foi surprehen- 
dido mais do que um documento cotnpromettedor, mas 
do seguinte temos ainda plena lembrança. 

E r a  uma carta ou officio de um chefe de  patente 
muito superior da  2.a divisiio militar (Vizeu), para o dii- 
que da  Terceira, que  elle accreditava continuaria ainda 
empoleirado no miiiistcrio da guerra. 

Nelle lhe dizia oue a cidade d e  Vizeu havia sido aa- - 
gredida por innumero povo, ao qual não poderam oppor 
resistencia, attenta a pequena força que entiio tinha o 
regimento n.O 14, e porisso haviam adherido 4 revolta; 
mas que o povo victorioso tinha j 4  voltado aos lares, e 
elle chefe havia feito recolher todos os destacamentos, 
achando-se portanto agora o regimento com forya bns- 
tante. Pelo qiir! estava proiiipto n fazer a contra-rí!volta, 
logo que o ref'crido duque Ih'o ordenasse! 

h parte o conceito que poasu formar-se do cavalheiro que  



acceita a nova ordem d e  cousas para em seguida faltar 
aos vencedores generosos, o que  é por agora assumpto 
seciindario, digam-nos se dEo ou não urn triste documento 
de  falta do mais trivial senno comruum aquelles que  no 
momento da  victoria se entregam descuidosos nas mãos 
dos vencidos ! 

Que ievolucianarios os de Vizeu no anno de  1846 ! ., 
Neni ao menos lhe8 havia soado aos ouvidos o prolo- 

quio, que serve de  srgiinda epigraphe a este fugitivo in- 
cidente de  entso! 

Mas enifiin seja-lhes desculpa a boa fé ingenita. Sendo 
todos cavalliciros briosos, pensavam que todos lhes eram 
eguaes na  nobreza dos sentimentos e procedimentos. 

Para  bem se avaliar do engraçado caso deve ter-se em 
vista que o referido chefe militar não sdmente havia 
adherido ti revolu~ão,  mss havia 2té acceitado missão 
iniportante da  respectiva juncta governativa. 

Como o ininisterio cabralista baqueou emfim no dia 21 
de  niaio, a juncta provisoria de  Coiinbra mandou dar sol- 
tura em Soure ao oficial mensageiro, pois que, apeado o 
duque da  Terceira da  pasta da guerra,  já n2o podia ac- 
ceitar a offerecida contra-revolta dos chefes militares de 
Vizeu, segundo se vê e é de crer, ferrenhos cabralistas. 

Caliimnia polilica desmascarada. 
Acto de curagein tlo cavallieiro çalumniada 

Corria o estio de 1846, e no domingo, 28 de junho (a), 
achava-sc em parada, no ecu quartel dos claustros d e  

(a) Suppomos *er este o dia, porqiintito corn esta data npparece 
piiblicada no Grito hTaciovtal, n.O 4ti, de 30 dr jrinlio iiirra correa- 
poiideiicis do ar. Fraiicieco de Lernos, qucixxndo-se de ser victimlt 
ds  in:i vonta~ie dos i eu3  inimigos, quanto  os planos de conspira- 



Sanc ta  Cruz, a guarda nacional,  a cuja reorganisação ee 
t inha  mandado proceder depois d o  exi to feliz da Revo- 
luçEo do Minho ou da Maria da Fonte. 

Chega então aviso d a  parte  d o  dr. JosB Alexandre d e  
Campos a o  tenente-coronel coinmandante, Manuel  JosB 
Te ixe i ra  Guiniarâes, para que elle e a officialidade do 
batalhão corressem logo velozcs a S. Thornaz,  por  ne- 
gocio iirgentissinio, no q u e  todos obedeceram como le- 
pidos sargentos. 

Nem mais  nem menos. Tres patriotas d o  tempo na turaes  

Ç ~ O  miguelista que lhe attribuem, offcrecendo-se porisso, como para 
justificação, em sacrificio a s d i r  d'este dislricto, se tanto ee julgar 
conveniente. 

Ora a cousn foi em todo o caso durante o tempo, ein que o 
dr. José Alexandre de Campos, r~cusando o cargo de governador 
civil, para que fôra nonieado por decreto de 27 de maio (Diario do 
Governo, n 126), preferia o de assessor do governador civil que 
se lhe seguiu, o dr. Joaquim Carlos da Silva, uin slilis honrado 
cavalheiro, ma8 sem acçâlo propria, provido por decreto de 6 de 
junho (Diario do Governo, n.0 139); e n%o podia ir alhn do dia 6 de 
julho, em que a patruthinha dominante tinha prornovido a arruaça 
para afugentar da cidade o conselheiro Rodrigo da Foiiseca Ma- 
galhãee, nomeado chefe civil superior dx circumscripção, composta 
doe tres districtos, Coimbra, Vizeu e Guarda, porque a contar 
d'esse dia, ella ficou de escada a baixo corn o governo central; e 
jB a 14 de agosto eutrava ux cidade o honrado duque de LoulE, 
nomeado governador civil por decreto dc 22 de julho (Uiario do 
Governo, n.@ 192): d'onde resultou yiic foi de todo cxpulss das 
ante-camaras dos Loyos. 

E ja que estamos com as máos ncr massa, deveremos accrescentar 
que a crençlo dos chefes civie superiores para as  duas circurnscri- 
pçües, que chainnvam do Mondego e do Douro, fora de duvida foi 
provocada prin~i~alinente pela necessidade de pôr cobro ao poder 
occulto, reinante em Coimbra, que se ia tornaildo com 06 seu8 
errai;jos bem incornuiodo ao novo niinisterio; e que não tendo o 
mesmo miriisterio podido levar por diante essa medida, em conse- 
quencia da reacção r elo rriesmo poder occulto ~romovida des ta  
cidade, mudou de riimo, ~nandaudo eiit8o para Coimbra uin viilto 
tão proeminente, que eclipsasse pela sua superioridade todos 08 

mand9esinhos de cB da terra e provincia. 
Estamos a ver, que qualquer dia se torna urgente providencia 

egual. 
Ah Não 6 necessxrio. As patrulhinhas hodieriias não assober- 

bam, como as de 1846, oe srs. ministros, porque não têcm pk . .  .; 
e arae, s6mente ae que S. ex.ll lhes ministram. 



ou residentes na villa de Condeixa, tinham vindo esba- 
foridos noticiar ao presidente da juncta, que o er. Fran- 
cisco de Leiiios Ranialho de Azeredo Coutinho, seu collega 
na mesma juncta, acabava de levautar voz por el-rei o 
sr. D. Miguel I, que Deus tenha no seu sancto reino, e 
com grandes forças, que havia jh reunido, se aprestava a 
vir atacar a cidade; logrando elles noticiantes escapulir-se 
com difficuldade a sLo e salvo do fuco da  tal revolucão , 
miguelina ! 

Pela qualidade e graduação dos profugos ninguem 
deixaria de prestar-lhes credito. Creu-os Josb Alexandre 
e todos quantos, concorrendo em seguida aos paços da  
juncta governativa, na rua da Sophia, ouviram em his a 
narraçiio do feio caso da temorosa revolta! 

Ora pois, concluidos o exordio, narrapão e confirrnaçao, 
seguiu-se a perora<;ão ou epilogo, consistente na recom- 
mendação de Josb Alexandre de Carnpos, afim de que 
a guarda se conservasse ti postos para o que dhsse e viesse, 
e no pedido aos officiaes congregados para que um, ou 
mais de entre elles. se urestassem a ir á descoberta sobre a 

I I 

estrada real de Condeixa, a fim de se informarem das 
forças e da  approsiii,a~%o do inimigo! 

Conticuere omnes! o que importa dizer, que se ngo acha- 
ram dispostos a traduzir em preceito o pedido do antigo 
chefe da juncta governativa, que j6  deixara de governar, 
menos o mesmo digno presidente, que continuava agora 
como assessor do chefe districtal. Rompe por6rn o geral 
silencio um s6mente entre tantos (vê-se jh que n%o podia 
deixar de ser Agoatinlio de Noraes) e diz: Ihtou eu prom- 
pto a marcha5 se Eùluno (proferindo o nosso obscurissimo 
noine) tankbenz se presta a ir. 

Replicamos pela nossa parte: Acompanho a v .  S." da 
melhor vontade. 

Coin grande satisfação dos presentes, e designadamente 
do que continuava a dar as leis na politica coiiiibru, sahi- 
mos os dois, Agostinho do Moraes e nós, em busca de 
dextros ginetes. Dentro de momentos, jil ambos a cavallo, 
partiailios da rua da Sophia. Veetiamos, B evidente, como 
sahirnos da parada, calça de côr de pinhao, tarja preta, 
casaco preto, c bonet cuiii pala do uniforme, espada peo- 



dente a lado; e albm d'isso pistolas nos coldres arranjadas 
na occasiâo. 

Até ao alto de Sancta Clara ia a cousa bem, porque a 
vista dominava um largo horizonte; mas, dobrados os 
montes, os olhos sómente varejavam os pequenos troços 
da estrada proximos de n6s. Caminhavamos pois de va- 
gar, e tanto observando com a viata a frente como os dois 
flancos. A cada sinuosidade do caminho ou ondulação 
do terreno, com effcito terliiamos um tiro traiçoeiro de 
guerrilheiro da vanguarda, disparado sobre n6s. E o 
perigo parecia tanto mais imminente, quanto pela hora 
do sol abrazador ningiiem percorria pela estrada, com 
quem podessernos tomar lingua. 

Proximo ao descer para o valle da Eira-Pedrinha, que 
fica um pouco 4quem da villa, fizemos lima ultima e maij 
demorada pausa; em verdade, já s6mente alli era pousiví.1 
encontrar emboscado o inimigo. Cobrada resoluç7i0, porém, 
descemos a couraça do norte atd á parte baixa, e desen- 
ganados ahi pelos proprios olhos de que o valle estava 
limpo de miguelistas e de que estes fora de questão se 
achavam ainda concertando fileiras dentro da villa (por- 
quanto sobre a jubilosa acclamação de el-rei o sr. D. Mi- 
guel I nem de longe podiamos nutrir duvidas, attendendo 
ao numero e qualidade dos trea Jidedignos profugos, teste- 
munhas preseociaes do reboliço), com novo esforço de 
animo decidimos subir a couraça do sul e entrar denoda- 
mente na villa, atravds das hostes miguelinas, não tendo 
jd  a recear os projectis de emboscada, e confiando na 
generosidade do general em chefe da niilicia miguelina, 
cujo eramos amigos e o nosso companheiro at6 de estreita8 
relações. 

Nem viva alma até 4 porta do ~alacete  do Sr. Fran- 
cisco de Lemos; mas aqui depara-se-nos o guarda-portão, 
ao qual, dadas as boas tardes, pergunt8mos por seu amo. 
Responde-nos o bom do homem muito tranquillamente: 
Está a jantav com a fumilicc. 

Que desapontamento, mas tambem que alegria! O be- 
nevolo leitor percebe jd que ris colicas se nos esvaíram 
neete momento com as apreciaveis palavras do born guarda- 
port3o. 



Pedimos em seguida que fosse dizer a S. ex.', que nos 
achavamos alli, e pretendiamos fallar-llie em negocio serio 
e urgente. Emquanto elle subiu, apearno'-nos nds. 

Num abrir e fechar de olhos desce a18 jiincto de n6s 
o Sr. Francisco de Lemos, prorompendo excitado nestas 
expressões: Rem sei, bem sei o que aqui os traz! F. F. 
e 2il foranz hoje d'aqui dar parte ás auctoridades de Coim- 
bva de que eu me achava revoltado a favor do ar .  D. Mi- 
guel. Vejam que calztnaiic~! Mas sei egualmente ou seus 
intuitos. Esperavam que nos momentos da paixão partida- 
r ia  os liberues de Coimtra cahissenz em peso sobre Con- 
deixa. e me arrazassem a casa! Rcstituidos todos B se- 
renidade, o honrado c~aval1ieii.o fez-nos aubir, para continuar 
com-nosco o scu jantar em familia; isto 6 tendo agora por 
convivas, além de suas ex.ma8 maiias, tambem dois mili- 
tares da guarda nacional de Coimbra, o capitgo da 5."! e 
o tenente da 2." companhia do batalhão, que lhe servia, 
para assim o dizermos, de ajudante de ordens. 

Comemos e bebemos 4 regalada (a), pwque alem da 
boa vontade do nosso respeitavel hospedeiro, a jornada, 
apesar das colicas, tinha, como 8 de ver, a g u ~ a d o  o appe- 
tite, e ao cabo viemos todos da sala de jantar para 
outra sala, onde se serviu o café. 

Em seguida, passou a concertar-se entre 116s todos o que 
deveria dizer-se ern CoimLra, onde, cumquanto não fosse 
verdadeira a noticia do dia. não deixava de acreditar-se 
que S. ex." conspirava; ccincluindo o sr. Francisco de 
Lemos por dizer, que se aprestava a vir A cidade dar 
conta do seu procedimento. 

De f i t o ,  a certa liora da tarde, pzrtimos de Condeixa 
os trea, com paslio mais ligeiro do que os dois haviamoe 
. - 
ido. 

Chegando, talvez ao por do sol, ao ponto do alto de 
Sancta Clara, d'onde se descobria a ponte do mesmo 

(a )  J á  nos riiio lembramos bem de coino as cousxs correram 
neste p:irticiilar; irias fór:t de diirid:~ o texlo deve estar exacto. 
Singularidade! Só volveinos a jantar urna outra vez em casa do 
sr. Francisco de Lemos, entgo convertida ein Paçoe reaes, no die 
22 de abril de 15.52. 



nome [e dizemos deecobria, porque isso que 1& estd hoje 
em logar d'ella merece dmente o epitheto do jaula ou 
melhor azinhaga & ferro (a).] notdmos que sobre ella e 
sobre as suas guardas respectivamente passeavam, e se 
achavam sentadas um avultado numero de pessoas. 

Então observou o ar. Francisco de Lemos a n6s os 
dois: que todas essas pessoas deviam estar ao corrente 
do motivo da nossa ida a Condeixa, e talvez esperando o 
nosso regresso; que, avistando tres caualleiros, era de crer 
presumissem ser S. e$." o terceiro; e que, se no meio d%llas 
houvesse alguns mal intenchados dispostos a aggredil-o 
(Era possivel, sinda estavamos muito proximos dos odios 
reciprocos dos batalhadores de 1828 a 1834), nds o não 
salvariamos, e poderiamos, ao contrario, ser victimas tam- 
bem. Pelo que arbitrava pelo seguinte expediente: que nds 
os dois pemnanecessemos no alto de Sancta Clara, e S. ex." 
desceria sdsitaho a vasso toda a ladeira at6 tocor na ca- 
beça da ponte, p!r&e, chegado aqui, romperia a galope, 
não O reconhecerzam senão ao paasar, e fóra de tenzpo de 
se lhe poderem atraveesar pela frente, al6m de que, accres- 
centava,$o-me na minha cavalgadura, que não consentird 
maos alheias no freio. 

Repugnava-nos acceder, pois nos custava não quinhoar 
do perigo commum; mas emfim fomos obrigados a con- 
descender com a vontade formalmente expressa do nosso 
arrojado companheiro. 

Percebe-se a anciedade em que ficzlmos os dois, se- 
gu indo.~  com os olhos, ernquanto descia, e depois no 
rapido percurso da ponte até o arco da portagem (ou ao 
sitio dlelle, pois não temos agora noticia exacta do rinno 
em que foi deinolido). Depois que o transpoz, respirámos 
á vontade, porque suppunhamos salvo de todo o perigo 

(a) E o peor B que com a directriz aesignada ao caminho de ferro 
do blondego eevae-ee de todo a esperança de a vermos restituida 
ao anterior estado, uma ponte de cantaria e alvenaria, que sómente 
aeaim recobraria a sua antiga belleza! Por outra parte o ameno 
paseeio marginal do rio soffre tarnbem, uão pouco, e desapp:lrece 
ao menos em parte. Valeria a pena correr estae desvaiitagens a 
troco de encurtar o leito do caininlio, em cerca de 3 kilometroe, 80 
que se dir, até ci Portella? Estumos por tudo. 



o nosso brioso, destemido e corajoso companheiro (a), e 
proeeguimos caminho. 

Julgando pelos resultados, eomos levados hoje a crer 
que não havia na multid80, que occupava a ponte, ninguem 
com tenções reservadas contra o Sr. Francisco d e  Lemos. 
S e  houvesse, e ainda que sbmente o reconhecessem ao 
passar, tel-o-hiam apontado aos que  estivessem mais al8m 
na  frente; e estes, se nSo conseguissem suster a cavalga- 
dura. ou derrubal-o d'ella a elle mesmo. tel-o-hiam ao 
menos tentado. Mas nem um unico indicio, e menos ten- 
tativa d e  acreressiio. 

Quando dois chegimos ao convento d e  S. Thomaz, 
quartel-general da  juncta, jA alli se achava o Sr. Francisco 
d e  Lemos a dar  conta do seu pacijico procedimento aos 
seus cotlegas; em menos palavras, ao dr. José Alexandre 
d e  Campos, sem que agora a memoria nos ajude, para 
dizer o que entre os dois e os mais presentes se haver4 
d assado. 0 relance todavia. como diziamos nbs. os aca- 
demicoil do nosso tempo, e talvez os de  hoje, de  certo 
foi  salvo. 

Como ee vê, a acclamação do infante D. Miguel, em 
tal anno, inez e dia, era não sómente uma calurnnia, mas 
um alto desaforo, se tinha em vista os intuitos aggressivos, 
que  o sr. Francisco d e  Lemos lhe attribuia. 

Todavia não importa isto affirmar que a. e ~ . ~ ,  desde 
que  o miguelismo começou a agitar-se, m6rmente na  pro- 
vincia do Minho, nHo procurasse ir-lhe no encalço. 

(a) O arrojo foi muito além; porquanto, chegando S. er: ao Largo 
da Portagem apeou-se, como costumava, na estancia de ferrador 
que ahi havia, e sómente empunhando o chicote foi de um ao 
outro extremo da cidade baixa, passando por muitos que o enca- 
ravam de sobre-olho; mas seinpre incolume de sggressóes ou chas- 
ques. 

Concorria de certo para este resultado que, comquanto o ar. Fren- 
cisco de Lemos tiveese inimigos politicos, m6rn.ente no momento, 
possuia em compensação muitos amigos particulares, e era geral- 
mente estimado como um honrado cavalheiro. 

Mas, em todo o caso, o facto explica-se tambem pela illustraçiio 
da cidade e pela tolerancia crescente do partido liberal, ha muito 
j4 quasi ~ o r ~ s ~ b s t a n c i ~  em si s massa geral da nação. Forte: 
logo, y eneroso. 
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E com effeito, que j4 nesta ocasião, antea ou depois, 
conspirava, bem o mostrou posteriormente, tentando a 
revolução no dia 24 de dezembro do mesmo anuo, entre 
dois fogos, as forças da juncta do Porto e as do governo 
de Lisboa, existentes nas duas cidades e manobrando naa 
provincias, af6ra os combatentes em Torres Vedras a 22. 

Ainda que levasse de assalto (do que terminantemente 
duvidamos) a cidade de Coimbra, de certo esperava-o e 
aos seus a triste e cruel sorte dos seus correligionarios 
em Braga no dia 20 d'ease mez, porquanto não era de 
esperar que os cabralistas, vencedores de Torres Vedras, 
não qiiizessem medir m e p s  com os do conde do Casal 
depois de victorias faceis. 

Felizmente a priaão do Sr. Francisco de Lemos na 
tarde do dia 24, privando de chefe os colligados, e pro- 
duzindo no seio d'elles o desanimo, fez que recuassem na 
execução; e comquanto alguns bandos de aldeões illu- 
didos, ainda assim, durante a noite d'esse dia (24-25) se 
approsimassem de diversos pontos exteriores da cidade, 
deram em breve ás de Villa-Diogo, e fizeram bem. 

E dizemos felizmente, porque essa prisão, comquanto 
estivesse a ponto de lhe acarretar no acto d'ella possivel 
perigo peesoal, libertou de perigos infalliveis a S. e ~ . ~  e 
aos seus. Pelo que hoje o felicitamos para purgar, ainda 
que tardiamente, a nossa mora. 

Em maio de 1847 voltou S. e ~ . ~  a ser revolucionario, 
mas então de accordo com s massa do paiz, e sob as 
bandeiras da honrada e pstriotica juncta do Porto. 

Novos parabens, mas reciprocas, que enviamos e re- 
cebemos, com a condição todavia de que Gramido se nos 
varra da memoria ! 



DUAS ORAÇÓES DE CRPEILO 

Ora pois, sobre mataria jucunda, sobreveiiha assumpto 
ainda mais jucundo; porquanto, se é grata a causa das 
convulsões sociaes, gratissima 6 a causa da sciencia. Com 
effeito, ainda que uma e outra sejam vias indispensaveis 
do progresso das sociedades civie, a primeira 6 o atalho 
escabroso onde se póde tropeçar em sangue e lagriinas, 
mas a segunda é a e.rtradn larga e plainu, onde o viajante 
niio encontra escolhos, e s6rnente alegria perenne. 

Em a nossa vida acadetnica apenas nos tocou exercer 
o cargo de lente prirnario em dois doutorarnentos. E que 
talentosos homens de sciencia eram jS então aquelles ca- 
valhei~os, a quem nos coube revestir das insigniaa dou- 
toraes ! 

N80 6 necessario norneal-os, para que o leitor perceba 
j B  que nos referimos a JosB Frederico Laranjo e a Antonio 
Candido Ribeiro da Costa. 

Vgo seguir-se as palavras humildes, e desataviadas que 
nas duas occasiões respectivas nos coube proferir, por 
virtude da  obediencia fi lei, em obsequio de  cada um dos 
dois nossos posteriores collegas. 



I I E ~ I T A D I  N A  SALA ERARUE nos ACTOS nr c~isçiisio~us cuiaino~ U S A L ~  DOS CIPELLOSJI 
POR OCCbSIiO DA COSIEREBCIA DO GBÁU DE DOUTOR 

SR. JOSÉ FREDERICO LARANJO 

No dia i5 de julho de i877 

Peço-vos, me coneedaes a palavra, nesta occasilio 
solemne, TOS todos, srs.: 

Visconde reitor, prwienliseimo. 
Professores e doutores de todas as faculdades, 

sapientissimoe. 
Juvetitude ac:i(lemicn, estudiosissirna, e tambem 

esperançosa. 
llospedes tramtagaaos, e demaie circumstantes, 

diiectbsimoe. 

Vagamos na monção dos programmas, meus senhoree; 
mas na corrente sou eu precipitado pelo stricto preceito 
da lei, pois quer a prepotente (e felizes as sociedades em 
que eila, e s6 ella o h ! )  que eu n3o sómente discurse 
neste logar, mas o faça segundo a norma, que ella pro- 
pria prescreve iuexoravel ! 

Com effeito preceituam os notaveis Estatutos d'esta 
Universidade, livro 1 . O ,  tit. 4 . O ,  cap. T e 0 ,  para este acto 
festivo uma breve (Prometto cumprir.) e elegante (Não O 

espereis.), uma I r c ~ c  e elegante oraçgo, que terd, accres- 



centam, tl-cs partes, consagradas a encommendar s facul- 
dade e a auctoridade do gráu-a exhortar o novo doutor 
no proseguimento das lettras e obrigações d'ellas-a dar, 
emtim, grayas ao ex."'O reitor e doutores pela benignidade 
exercida com o doutorarido, admittindo-o no seu gremio! 

Cumpre obedecer,. porque a obediencia A lei é sempre 
necessidade social, ainda quando ella 6 severa, posto que 
tambem posaa ser regosijo e satisfaeção, quando 6 ao con- 
trario suave e grata, como agora nos succede. 

1." PARTE 

Meus senhores. O direito Q pre-historico, porque 6 
a emanação da Divindade; mas a lei, que por sua vez 
é a emanaçlo do direito, surge com a sociedade civil, 
cuja Q elemento impreterivel de conservagão e progresso, 
n'um só termo, de ordem. 

Mais tarde, á necessidade da promulgação accresce 
outra necessidade, a do estudo da lei para instrucqâo 
communi do legislador e dos povos. 

E porisso missto t%o iiidispensavel, como nobre, a do 
j uris-perito. 

Ahi tendes, meus senhores, o elogio da nossa faculdade 
e tambem o do gráu de doutor, ultimo e mais elevado 
titulo da capacidade scientifica do cultor do direito e da 
lei. 

2.a PARTE 

Filho de Possidonio Mattheus Laran-jo, viu o novo 
doutor JosQ Frederico Laranjo a liiz primeira do mundo 
em a notavel villa de Castello-de-Vide. Importa isto affir- 
mar-vos, meus senhores, que são patricios seus homens 
conspicuos na vida civil como na vida monastica, dege- 
nerada nos ultimoa tempos, mas outr'ora fonte perenne 
de muitos beneficios-conspicuos na sciencia medica, 
balsamo da humanidade enferma, como na jurisprudencia 



cezarea e pontificia, e nas sagradas lettras, que at6 ao 
seculo passado quasi abrangiam todo o estadio do saber 
humano- conspicuos tambem na eloquencia do piilpito 
(pois não havia ainda resurgido a eloquencia do forzcm e 
a do senado), com a penna dos escriptores, e na cadeira 
do professorado, nos dois centros de instrucção superior, 
Evora, romana, e Coimbra, de patenzidade mysterwsa. 

De onze nos falla o sabio Barbosa Machado no seu 
vasto repositorio da Bibliothecn Lusitana, dc onze, a con- 
tar de Antonio Dias Inchado atk Frei Manuel de Sancto 
Antonio. 

Nessa pleiade illustrada figura já um Mousinho. Quem 
sabe? Talvez ascendente do mais notavel 7-evoluciona~io 
de gabinete neste seculo, depois do celebre mnrquez de 
Pombal no passado. Não estremeçaes da phrase, meus se- 
nhores. O revolucionario estadista k um ente, não o du- 
videisl duas vezes bemfazejo, quando inocula o sangue 
da justiça nas leis do corpo social, e quando previne o 
derramamento do sangue humano nas praças do povoado 
e nos campos de batalha! 

Evocando das sombras do passado a memoria de tão 
abalisados municipes castrovitenses, creio, meus senhores, 
ter feito o bastante para satisfazer ao preceito legal da 
exhortapão ao novo doutor. Quem fugirtl de representar-se 
no espelho, que se lhe colloca em face? 

E não fugirá o nosso doutor. Temos d'isso dois fiadores, 
um que nos prestou atk o dia de hontem o seu procedi- 
mento nesta academia, que lhe mereceu repetidos acceeits 
e premios na sua carreira litteraria, e ao cabo d'ella du- 
plicadas informações distinctissimas; e na sua terra natal, 
cujos cidadbos curiaes o declararam já benemerito pelos 
serviços 18 prestados A instrucção popular. Seria o outro 
fiador, se necessario fosse, o que nos apresenta hoje 
mesmo e neste logar. 

Bem vêdes, senhores, que me refiro ao padrinho (esco- 
lhido por virtude de um dos mais nobres sentimentos do 
homem, a gratidão), o rev."" Sr. padre Antonio JOSE da 
Silva, digno arcediago do Vouga, examinador pro-synodal, 
vice-reitor do Seminario Episcopal de Coimbra, ao qual, 
bem como 8 terra do seu nascimento, tem prestado opti- 



mos serviços, como varão que é, dotado de excellentes 
predicados. 

E quereis saber que terra é essa, meus senhores? 
Vou nomear-vol-a, com tanto maior prazer, quanto sei, 
que desde esse momento attribuireis ao doiitorando dois 
l):idrinhos, a respeitabilidade do vivo, e a memoria do 
f:illecido. fi a villa de Ancião, berço do maior entre os 
grandes jurisconsultos portugiiezes. J B  se vê que s6 posso 
referir-me ao profundo e equitativo Paschoal José de Mello 
E'reire dos Reis. 

3.:' PARTE 

Tenho agora de dirigir-me quasi sómcnte a uma fracqâo 
do publico, que tem a bondade de escutar-me. 

Sr. visconde reitor, c sabios professores, meus dignos 
collegas ! 

Com tal afilliado e tal patrocinio, a vossa obra da ad- 
missgo do doutor ao vosso gremio O tarefa facil, sómente 
ixm acto de pura justiça; e actos d'esta ordem registam-se, 
n%o se agradecem. 

11.: '\I?.- o programma! l ias  a obediencia á lei! Mais 
;\irida! O dever da nratidnol O dever at8 da cortezia no 

<7 

meio social! 
E m  nome, pois, d'essa obediencia e d'estes deveres, 

agradeço-vos, Sr. visconde reitor, e benemeritos professo- 
res, 8 honra prodigalisnda ao que hoje toma o logar de 
reccm-nato em a nossa fainilia doutoral. 

Agradeço-vol-o tambem, Sr. visconde reitor, em nome 
do respeito que vos consagro, srs. professores e meus di- 
gnos collegas, ein nome da amizade que nos liga, e que 
espero em Deus permanecerá inquebrantavel. 

Mopo estudioso! Recebei agora: 

a corôa academiccl, symbolo da victoria que alcanpasteis 
nas vossas lides !ittuarias: 



o livro, que na sua unidade representa a multiplicidade 
de instrumentos ou ferramentas, que, operario da sciencia, 
v6s tendes de manejar nos lavores de cada dia; 

o annel, elo da cadeia da amizade e confraternidade, que 
deve ligar-vos eternamente com os l'adres conscriptos, em 
cujo gremio cntraes agora. 

Disse. 



IIECITADA 61 SALA GUANI)E DOS ACTOS DA UNIIERSIDADE CIIAIIIIA sSALA DOS EAPELLUSn 
POR OCCASIÃO DA COSFERKRCIA DO CK.(C UE DOUTOK 

SR. ANTONIO CANDIDO RIBEIRO DA COSTA 

No dia 21 de julho de 1878 

Peço-vos a vossa attenção, por breves rnornentos, 
nesta oecasiâo solemnr, a v6s todos, srs.: 

Conselheiro, vice-rei~or, yrudentissirno. 
Doutores e professores de todas as graduaqGes e 

f:~culd;rdes, supientissin~os 
Jnvcntudc acndemica, eatudiosiusima e esperançosa. 
Hospedes irater-amnenses e demais circuinstarites, 

todos dilectissimos. 

Dois acasos, meus senhores, extranho iim (a), e proprio 
o outro, o da edade, que avança, me proporcionam hoje a 

(a) A ausencia do sr. dr. Diogo Pereira Forjaz de Sampaio Pi- 
mentel, lente enthedratico restituido 4 faculdade depois de jubi- 
lado, e nomeado lente decano por virtude da lei (dos compadres 
politicos) de 8 de abril de 1876, e do decreto de 11 de janeiro de 
1877 (facto a que o iiosso patricio e amigo, sr. Antonio Maria 
Seabra de Albuquerque, chama com sobrado razão Caeo original 
nos amues z~7ziversitario8, no seu apreciavel livro- Bibliographia 
da  Imprensa da C~riversidade, aiirio de 1876, pag. 52 e 53), e pela 
sepniida vez iubilndo por decreto de 9 de dezembro de 1880. 

4 \ 172ro 10s -&sdiùoa com similhante acto de favoritismo 



honra de subir pela segunda vez a este logar, e o prazer 
de dar d'elle a mão ao novo doutor, condecoral-o com as 
insignias da sciencia, e conduzil-o ao vossd gremio. 

f3 a faculdade de direito, a cjuu se destinou, uma nobre 
e excellente corpora$?io, pois se cntrega ao estudo da lei, 
base da sociedade civil, e habilita os magistrados publicos 
para que a governem cm paz, com sciencia e consciencia. 

E basta; porque, se outr'ora poude ter eido conveniente 
discursar Acerca da-Prt.ferenciu das lettras áe arnzas (a), 
hoje discretear sobre: se uma faculdade se avantaja a outra, 
sua irmK, mais do que incoi~veniencia, seria sem-razgo 
tambcm, desde que Q reconhecido, que a sciencia é uma e 
unica, comquanto a fragilidade humana a nlo possa con- 
templar, s e n k  parcialirientc. E que o gráu de doutor que 
acaba de ser-lhe conferido 8 a ultima e maior honra, que 
os estudiosos podem pretender nas uiiiversidades, disse 
já o nosso sabio legislador e com sobrada razão. 

Ora pois, meiis senhores, são geralmente benerneritos 
da sciencia os que concorrem a seinelhante lioiira. Mas 
assim como em floresta espessa e annosa, alguiiias eseen- 
cias se ostentam alterosas entre as mais elevadas; assiiii 
tambem entre esses b~nemeritos sobre-sahem As vezes SU- 

perioridades peregrinas. 

fomos n6sl Mas nunca nos propozenios reclamar contra elle (o, 
digd-se a verdade, todos o deixaram passar a salvo), pois temos 
iiivarisvelmeiite adoptado coino linha de conducta não fazer nunca 
qiiest2o de interesses materiaes. 

E todavia admittimos, em principio, que se saia e torno a entrar 
na anterior carreira publica, mas quaiiclo o caso 6 a valer, isto é. 
para o trabalho ou serviço publico, e iiào pxra contar tcrnpo e da 
diuturnidade deduzir direitos a iiiteresses ou vantageuo pecunia- 
rias. Mas caluda. Aguas passadus &o moem moinho. 

(a) Allusão ao discurso de João Pinto IZibeiro, com este titulo. 



Uma d'estas (sem intençPo de adular, nem perigo de 
inuuflar a vaidade na modestia) 6 incontestavelmente o 
nosso doutor. 

Poucas palavras confirmarão no vosso espirito, meus 
senhores, a convicgão da verdade, que j B  possuis. 

Oriundo das vertentes occidentaes da serra do Marão, 
viu o novo doutor a luz primeira da vida na povoação 
matriz de Candemil concelho de Amarante, districto ad- 
ministrativo do Porto, e arcebispado de Braga, no dia 30 
de março de 1850. 

Afagado desde o berço por mão protectora, o honrado 
ar. abbade de Candemil (ao qual o seu animo grato con- 
fessa reconhecido, que dcve tudo o que 8), ainda antes 
de tocar a puberdade, passou Li, capital sueva (a) e ahi fre- 
quentou as disciplinas preparatorias, e concluiu o curso 
supcrior triennal do respectivo seminario. 

Desce então das margens do rio Este para as do Mon- 
dego, e em a nossa Coimbra veiu fazer o seu exame de 
mndztreza e matricular-se no 1 . O  anno da faculdade de 
dircito no anno lectivo de 1871-1872. 

Foi tal o justo conceito, que logo mereceu a seus mes- 
t re -  711-1 o prova o seguinte episodio, que creio nunca 
-c,xi (.dei a ningnem, mas vou agora divulgar a esta 
illustrada assemblka. Achava-se por então nesta cidade 
S. majestade imperial o Sr. D. Pedro 11 do Brazil e 
aguardava-se que honrasse com a sua visita algumas das 
aulas da universidade. 

Encontrando-me casualmente com O amigo, moço da 
minha mocidade, o respeitavel cathedratico de direito, O 

dr. Joaquim Maria Rodrigues de Britto, de saudosa me- 
moria (e porisso me atrevo Q, liberdade de invocar a sua 
auctoridade nesta ocasiEo), me disse: Se o imperador for 
Amanhã 9. minha aula, hei-de chamar 9, licpão um rapaz 
que lá tenho, por nome Antonio Candido. Não fazes ideia, 
elle e outro de oonle Lrrranjo (tolere a modestia reconhe- 
cida do meu nobre collega d'este anno, que remate agora 
a minha ~bb;; uz:;? 40 apno preterito) eão dois talentos 
"Omu (1iEi;cilmente se encontram. 

(a) RR~RPR. 



Teve logar a visita, Antonio Candido deu licçElo e o 
corpo escholar ficou sublimado! 

Ao concluir feliznentc o respectivo curso no verão de 
1876, o moço legista havia colhido todos estes louros: 
as honras do 1.O nccessit no 1.O e 3.O anno, o 1." e zcnico 
premio em cada uni dos tres annos 2.O, 4 . O  e LO, e as 
distinctissimas informapões litterarias M. 13. por 18 va- 
lores. 

Habilitando-sc ein seguida para novos triuniphos litte- 
rarios, sabeis com quanta proticiencia fez o seu ezame de 
licenciatz~ra no dia 7 de marco de 1877: e vibra ainda 
nos nossos ouvidos a voz da ingenua e sublimada elo- 
quencia, com que defedeu as suas concbisôes rnagnas nos 
dias 12 e 13 do mez corrente. 

Ambicionando pertencer ao mesnio tempo ao estado e 
á egreja (E os seus amigos confiam em que saberh 
sempre alliar os deveres do sacerdote corri as obrigaç5es 
do cidadão, harmonicas, quando bem intendidtls.), depois 
das ordens menores, toinou seg~idamente a de sub-dia- 
cono em 1871, diacono cm 1878, o presbytero em 1873. 

Sentindo-se inspirado para a cloquencia sagrada, subiu 
pela primeira vez ao piilpito da Emula de Toledo (a), no 
dia 13 de maio de 1868, mostrando então, com geral 
assombro, como o perfume do matiz verde de 18 prima- 
veras p0de nas alturas condeusar-se em precoce peregrino 
talento. 

A rainha do Mondego (h) ouviu-o absorta, pela primeira 
vez, prkgando na capclla da Sancta Casa da Misericordia, 
no dia 2 de junho de 1872, e admirou-o em nova occa- 
sião, no dia 13 de julho de 1875, quando fazia echoar 
pelas vastas abobadas da sancta SB Cathedral as vozes 
de louvor ao por excellencia cavalheiro, fidalgo, cidadão 
liberal e homem honrado (c). 

(a) Rrnga. 

(b )  Coimbra. 

(c) Quasi é deeneceeaario lembrar, que se alludc ao fallecido 
ar. duque de Loiild. 



A cidade da Virgem (a), cheia de surpreza, escutou de 
seus labios o elogio do primeiro historiador portuguez 
no dia 13 de novembro de 1877. 

A patria das façanhas de Viriato (b), o heroe luso, acaba 
de contemplal-o na exposiy2o das virtudes do nosso tão 
popular Sancto Antonio, nome grato e respeitado, m6r- 
mente por uma de entre essas virtudes. 

Meiis senliores. São superfluos novos diamantes a es- 
maltar a rubra pedra preciosa, emblema da nossa facul- 
dade. Aguardae por8m tranquillos, que os annos decor- 
ram, e vereis que o talento rito ficou esmagado debaixo 
d'essa pedra, mas fructificou cento por um. 

Hominem 12072 habeo, rneus senhores, dizia, entre la- 
mentos o Paralytico; e Sancto Ambrosio commentava: 
quitc non hnbeo. 

Pois o que a triste sorte nega ao desgraçado e pobre 
ha-de o legislador concedcr ao feliz e rico, rico, sim, por- 
qiie o talento G capital, e de tanto maior quilate, quanto 
8 todo dom divino! 

Ha-dc, c quereis a razto? Para evitar ao sabio o abysmo 
tio orgulho, admoestando-o de que elle depende dos seus 
similhantes, e dc que estes teem direito a exigir d'elle, 
que fapa social a propria rcciencia. 

Tem p o i ~  O novo doutor homem por si. 
Vou dizer-vos quciii este 8, n'um a6 e simples conceito: 

Se fora Patricio romano, conzpetiria Patrorto ao mais a p e -  
ciayel Cliente. 

E o sr. Miguei Osorio Cabra1 de Castro, pessoa d'esta 
Universidade na sua de bacharel na faculdade 
de mathematica e de bacharel formado na de philosophia. 

Querendo com os estudos alliar a inilicia, assentou 
praya no regimento de irifanteria n.O 9, de quartel em 
Lamego; mas a sua debil constituipão nesse tempo, e 08 

(a) Porto. 

(b)  Vizeu. 



encargos de familia, que cedo o surprehenderam, obriga- 
ram-o a desistir da occupaçXo das armas, felizmente para 
116s. 

Foi provedor da Sancta Casa da Misericordia d'esta 
cidade, onde mostrou a sua alta sollicitude pelos interes- 
ses do estabelecimento e pela cnuaa dos desvalidos, e 
egqalmente pro~iirudo~. B ji111cta grriil do districto. 

E moço-fidalgo da casa real, com exercicio, que ini- 
ciou, quando suas majestades honraram a caaa de seus 
virtuosos paes, na occasilo da sua visita em 25 de abril 
de 1852, á poetica Fonte dos Amores, cantada pelo epico 
portuguez. 

E 6 tambem, por direito hereditario, membro da ca- 
mara alta, cuja tribuna tem por vezes illustrado, com 
reconhecida reputaçzo e merecido louvor. 

Eis um traço da sua vida parlamentar, que merece não 
esquecer-se : 

Ha em a nossa legislaçilo patria um edicto, qne quasi 
se não acredita qiic tenha surgido de camaras portu- 
guezas e ao cabo de um periodo de continuadas victorias 
da liberdade sobre o despotismo. 

Sabeis j& que me refiro d lei de 19 de dezembro de 
1834, que ordenava o fuzilamento do Sr. infante D. Mi- 
guel, e dos seus sectarios, precedendo apenas um simula- 
cro de formulas tal, qual o podeis imaginar, tendo de ser 
prehenchidas nas escassas 24 horas posteriores á captura. 

E mister apagar tal mancha das leis nacionacs, n?lo 
por modo indirecto, cuja virtude pretendem attribuir ao 
moderno Codigo Civil (a) ,  mas por meio de urna abro- 
gaçao formal e franca. 

Essa tarefa emprehendeu-a o sr. Migiiel Osorio. Se a 
não conseguiu, ainda assim 6 toda sua a honra do commet- 
timento, titulo e prova exhuberante do seu muito amor 
ti liberdade ou, melhor direi, á causa da justipa ( h ) .  

(a)  E tambem ao Codigo Criminal. 

(h)  Muito posteriormente um esclarecido deputado, o Sr. Luciano 
Cordeiro, seguindo a estrada aberta pelo Sr. Miguel Osorio, apre- 
sentou novo projecto de lei no mesmo eentido. Não o secundou 
todavia a camara respectiva. 



Podera mostrar-vos quanto vale o digno Patrono como 
cultor das lettras, como chefe de familia (bom irmão, me- 
lhor thio, que foi optimo filho), como homem ecomo cidadão. 

Nas se J A  vos disse que elle era pessoa d'esta Universi- 
dadc, agora,vos accrescento, que mais pertence 4 faculdade 
de direito. E nosso, todo nosso, pelos vinculos de estreita 
amizade. Cumpre, porém, que não pareça, que nós juris- 
peritos miramos em cabeça alheia ao proprio elogio. 

Meus senhores. Sei bem que o reginien da egualdade n to  
tolera privilegios 4 hereditariedade (como os não nega ao 
merecimento individual) ; mas esta conquista da civilisapão 
moderna não pugna com o respeito, que a moral tributa 
4s virtudes e serviços dos que foram ante n6s! 

Afirmo pois com desassombro, que egualmente merece 
a nossa consideração a illustre ascendencia do illustrado 
Patrono. 

Nella se encontram ou a ella pertencem: 
bliguel Osorio, mestre de campo, coronel de milicias 

d'esta cidade e coudel-mór da da Guarda. 
Manuel Homem Freire, desembargador da casa da  

supplicação. 
José Caetano Homem de Figueiredo, lente em a nossa 

Universidade e depois bispo de Cabo-Verde. 
Jeronymo Osorio, o celebre bispo de Silves, auctor do 

afamado livro - De rehzu gestis Emntanuel~~.  
Damião Pereira da Silva de Sousa o Jíenezes, um dos 

capitães batalhadores da guerra do Rouasilhlo. 
João Pereira da Silva, demonstrador de philosophia 

nesta Universidade e depois deputado As cortes consti- 
tuintes de 1821. 

Sebastizo Correia de S4, senhor de Paredes, visconde 
de S. Gil de Perre, conde e marqriez de Terena, gover- 
nador da relaçAo e casa do Porto, e ahi depois prefeito do 
Douro, e governador civil, par do reino, e reitor d'esta 
Universidade, a quem ainda alguns dos que me ouvem 
conheceram e respeitaram como varão perfeitissimo. 

Luiz de Mello Rrandão Cogominho, depois conde de 
Terena, meu respeitavel pro-padrinho do doutoramento, 
cavalheiro bsnemerito em todos os sentidos; de saudosa 
memoria. 



Meue senhores. Por  brevidade, ainda que vos custe, 
omittirei tantos outros. Especialisarei todavia dois nobres 
caracteres pelos feitos de  humanidade, que lhe8 foram pe- 
culiares. 

Conheceis de  certo o terror que dominou Portugal no  
sextennio de 1828 a 1834; imaginae a triste povoação 
na  crista d a  montanha, sobre a qual paira, como querendo 
engolphal-a em si, outra montanha de  nuvens alvo-negras, 
regurgitando de  electricidade medonha, sinistramente illu- 
minando e troando, como se lhe fora licito transformar em 
colera propria o immenso poder de  Deus! 

Forani então muitos os perseguidos, e ainda mais os 
receosos d e  perseguiçiio. 

Quereis saber qiiern era o anjo tutelar, a cuja virtude 
procurarani soccqrrer-se os afflictos nos trancee duros? 

D. Maria do 0, senhora virtuosa, e nome tBo popular 
e respeitado entao na comarca de  Coimbra e provincia 
d a  Beira, de certo corlia nenhuma outra nobre dama o 10- 
grou ser em todo o demais paiz! 

Perdoae-me esta reminiscencia da  minha infancia ! N?io 
tem ella em vista levantar susceptibilidades partidarias. 

A1Bm de que sómente antecipo. Convertido finalmente 
todo o paiz ao novo credo, e mescladas a s  familias, po- 
derão nossos filhos fallar das luctas c i ~ i s  d'este seculo com 
o mesmo deaassombro, com que ji nossos paes fallaram das 
cruezas dos vandalos e da  barbarie dos wisigodoa, cujo 
sangue 6 todavia parte do nosso sangue. 

Corria o anno de 1812, o solo patrio era uma quinta (a) 
e ultima vez talado pelos soldados francezes (ou pelos 
seus alliados), que nas nGos ostentavam as  armas, mas 
nas mocliilaa occultavam o codigo da  alforria futura dos 
povos invadidos. 

E m  logar do seu rei clemente haviam dado a Portugal 
um regulo criiel, que dispunha ri seu talante das vidae 
dos seus subordinados. Nesse anno fez elle, entre outros, 

(a) fi evidente que a primeira ser4 entZo a invasão de 1801, em 
que o territorio portuguez, comquanto, nào talado pelos francos, o 
foi todavia pelos eeus alliadoe, oe caetelhnnoe. 



arcabusar nos aros d'esta cidade trea infelizes militares 
do regimento de milicias da villa d a  Figueira da Foz (a) .  

Era  o seu crime o crime de 1:600 outros, que deban- 
daram na cidade da Guarda por lhes ngo ser possivel ter 
pB firriie diante da surpreza dos Nepoleonicos, que outro 
bret?io (h) ,  seti chefe, qual capitão que nüo cuida, nilo 
soube I)oupar-lhes. 

Antonio Maria Osorio Cabra1 Homem da  Gama e 
Castro. bacharel formado em mathematica. alferes de ca- 
vallaria do regimento de Almeida, que recusara o serviço 
de Junot, depois official ds orderia de Trant, porque fal- 
lava o francez e o inglez, condecorado com a medalha n.O 2 
d a  gucrra peniiisiilar, mopo fidalgo, deputado 4s consti- 
tuintes de 1821, e par do reino desde 1842, tinha por 
ordein do mesmo Trant organisado esse regimento, e era 
então seu coronel. Vou dizer-vos como ~roçedeii. 

Pae amoroso dos seu8 soldados, ao inverso de tantos 
outros, que sómente sabiam espancal-os e espolial-os, poz 
quanta diligencia cabe eni braço de homem, para salvar 
da pena ultima os seus companheiros de armas, e che- 
garia a conseguil-o, se um dos juizes do conselho lhe 
nPo faltara, trahida a palavra! 

I-Ioiilem de bem. nunca mais o sr. Antonio Maria 
Osorio trocou com esse tal, rios longos annos que ainda 
viveram, urn aperto de m2o; mas extendeu-a generoso a 
quem, se o pelouro não offendera, ferira todavia a desgraça 
comrnum ! 

Muitos de v6s conliecesteis ainda o nobre personagem 
e não ignoram as suas virtudes domesticas e civicss, e 
a rara abnegaqão, com que por vezes recusou titulos e 
honras offerecidas. 

Urge concluir. 
Sr. conselheiro vice-reitor, e meus estimados collegas 

da  faculdade de direito, agora sómente comvosco. 

(a) Hoje cidade 

(h) O coronel Traiit. 



Dotado de tantos merecimentos e escudado por t2to il- 
lustre e illustrado padrinho, é acto de justiça que hajaes, 
desvelados, recolhido ao vosso seio o novo doutor. 

Mas ainda assim vol-o agradeço eu com respeito, e 
vol-o agradece o nosso doutor com a modestia, que com- 
pete com o seu elevado engenho. 

Moço estudioso ! Recebei agora : 

a corda academica, symbolo da victoria que alcançasteis 
nas vossas lides litterarias; 

o livro, representaçáo muda dos variados instrumentos, 
que teudes de manejar nos vossos lavores de cada dia; 

o annel, emblema da cadeia da confraternidade, que deve 
ligar-vos eternamente aos Padres coiiscriptos, com OS 

quaes idcs trocar o abraço de perenne amizade. 

Disse. 



S E I  SEGUIMENTO 

IlI." P, E$."' S r .  -Zscrevi, ha já alguns annos, um 
livro de histeria, que tem este titulo: Novos Elogios histo- 
ricos dos Reis de Portugal ou Principios de Historia Por- 
tugiieza para uso das cscholas. 

Ali upprovado sómente como livro subsidiario pela por- 
taria do ~ni~iisterio do reino de 28 de setembro de 1861 
(Dinrio do Governo, n." 222). 

Creio que nüo tew mercci~t~entos; mas como estes, no dizer 
do illustre deputado, o sr. Augusto de Fina, na sessiio de 
27 de janeiro do anno corrente, podem depender de ter 
padrinho a obra, vou procural-o para o meu livro na pessoa 
de v. ex." 

Para ser lido, exan~inado e censurado por quem cum- 
pre, tenho a honra de enviar a v. e ~ . "  nesta data dez exem- 
plares para o ministerio do reino, ao diqno cargo de 
v. ex." 

Se  O livro tiver a dita de merecer a approvagão para 
texto de leitur(~ em qunlquer aula de inst~ucção puhlica, 
desde já ponho d disposi~ãa de v. e%." cerca de 500 exem- 
plares, que possuo, e fago da propriedade d'elle cedencia 
ao estado, tudo grntuitamepte. 

Deus guarde a v.  ex." - Coimbra, 7 de setembro de 
1888. -Ill.mQ E X . ~  Sr. Conselheiro José Luciano de 
Castro, dignissimo presidente do conselho de ministros, e 



ministro e secreta~io de estudo dos negocio8 do reino. - 
Antonio Luiz de &usa Henripues Secco. 

Este livro, como se p6de ler nas suas primeiras paginas, 
foi escripto pelas determinaçoes do Conselho Szqerior de 
Blstrucção Publica (o ariligo em Coini bra),  com destino 
As escholas. 

E por vezes mereceu na imprensa jornalistica menções 
honrosas, sempre espontaneas, porquanto nem urna a6 
e unica vez na nossa vida sollicitámos louvor, nem pro- 
curlmou afastar criticas aos nossos actos publicos. Na 
falta de outras, jactamo'-nos ao menos d'csta philaucia. 

Ora pois, vamos reproduzir em seguida o artigo que 
sobre os Elogios escreveu na Ordem Publica, n.O 4,  de 
13 de outubro de 1856, querem saber quem ? o profundo 
physiologista da faculdade de medicina na TJniversidade 
de Coimbra, um dos homens de lettras m:iis profurido 
conhecedor da nossa lingua e da nosaa historia, ao tempo 
vogal ordinario do reterido Conselho Superior de In- 
strucc;3o Publica, o dr. Jeronymo Jorié de Mello: 

a 0  sr. conselheiro Antonio Luiz de Soiisa Henriques 
Secco, lente da faculdade de Direito, acaba de honrar R 
litteratura com uma obra nova, e interessante, digna de 
occupar logar distincto entre as producpões universitarias. 

aNouos Elogios historicos dos Reis de Portugal, 6 O 

titulo do livro destinado ao uso das escholas. 
aSobr'elevado e nobre. o commettin~ento do ar. Secco 

revela porfioso estudo, aturacio e iniprobo trabalho, e 
milito amor das lettras patrias. Coin este empenho deu O 

auctor ás eacholas do paiz iiinis um excelleilte livro ele- 
mentar, com que enriquece a nosrki bibliothecn familiar. 

((Narrando os factos asseneiaes e ni~i.: salientes da vida 
naciorial com viveza e prcciaào, como diz o preceito, 
desde as eras tbiilosas, em que a penna do escriptor 
corre judiciosa e rapida, atB os primeiros periodos his- 
toricos, c d'alli seguidanlente ate h epocha actual, resu- 
mindo, mas substanciando, tiel e desapaixonado, offerece 
o livro um quadro historico nlo s6 das vidas dos reis, 



senão tambem das acpões egregias de nossos antepassados 
nos bons tempos heroicos d'esta nagão t8o celebre. E 
ainda facilita summamente a reminiscencia de doutrinas 
hiatoricas o parallelo, que remata cada um dos capitulas, 
dos pontifices, e monarchas conternporaneos, dos varões 
preclaros, e dos factos coevos mais illustrativos. 

a 0  Sr. conselheiro Secco é um trabalhador indefesso. 
Nem os estudos e serviços academicos, nem a fadigosa 
vida politica, em quc representara papel difficil, penoso, 
e importante, poderam atarefal-o a ponto de appetecer 
ocio folgado o esteril. Consurniu as suas horas feriadas 
no bom trabalho, que ora traz á luz, e será, confiamos, 
devidamente apreciado pelo publico illustrado.)) 

Em face de t3o abalisado testemunho 6 de equidade 
que sejamos absolvidos de culpa na erronea crença, em 
que estavamos de que o livro poderia ter algum prestimo. 

Com effeito tom&mos muito a serio express8es tão be- 
nevolas, quaes estavamos longe de merecer. Este s6mente 
B o nosso peccado. 

Devemos o favor do desengano ao nt t~ t imo  do illus- 
trado Conselho Superior de Instrucção Publica na sua 
sessão ordinaria do anno preterito. 

Mil vezes agradecidos, por tamanha bondade! 

Serno as  ultimas palavras, que traçamos neste vo- 
lume, consagradas ao cumprimento de um dever. 

Tomos 1)ois muita satisfa@o em deixar aqui es- 
poiitniieamente consignado, que tanto pelo que toca 
a este livro, como a outras publicações iiossas, muito 
devemos á coadjuva~ão que com a melhor vontade 
lios tem prestado o sr. João Corréa clos Santos, 
t y p o g ~ ~ ~ p h o  probo e iiltelligentc, e actunlmeiitc di- 
rector da Eschola Typographica da Iinpreiisa da 
Universidade. 

Agradecemos-lh'a muito sincerameilte. 

FIM 
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