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XXX

Scotogrraphia

(Setembro de 184a)

^Quem marcará limites de impossível aos
progressos d'esta edade?
Temos visto as sciencias physicas surgin-

do, crescendo á porfia, e impellindo-se mu-
tuamente para o infinito, todas a cada uma,
e cada uma a toda-í, realisarem os feitiços e

magias mais incrivcis, e, diremos até, mais
absurdos.

Quasi que não ha milagre, nem nesmo a

ressurreição dos cadáveres, que a Arte não
imite, ou não arremede
Até vimos, n'estes últimos annos, uma

das allegóricas fabulas da Grécia converter-

se em historia, e, mais que historia, em rea-

lidade por todos presenceada. O ApoUo dos
Antigos, ora sol, ora deus das Bellas-artes,

deixou de ser uma chiméra: Daguerre o
obrigou, não a inspirar pintores, mas a
servir como pintor aos homens elle mesmo.
Toda a Europa tem admirado os quadros

do daguerreotfpo, essas lâminas metallicas

aparelhadas com o iode, em que um feixe

de raios solares, apertados por uma lente^ e

servindo de pincel, dtbuxa os objectos até á
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sua mínima e mais imperceptível particula-

ridade.

Antes de Daguerre, também o sol pintava

as imagens das coisas, quer na alma huma-
na atravéz dos olhos, quer na supcrííce

insensível do espelho; mas a visão do espe-

lho desapparecia, logo que o objecto, ou a luz,

se retirava; e a alma, pouco menos tenaz,

confundia, desbotava, evinhi finalmente a

apagar, as ideias que pelos olhos tinha ga-

nho. O daguerreo ypo, verdadeiro espelho

constante, e alma corpórea com perfeira

retentiva, conserva em si, claro, manifesto,

e imperturbável, quanto uma vez se lhe

mostrou
^Poderá haver maior milagre do que es-

te da iu^ pintora? Pode, e ha: que é, serem
pintoras as trevas.

Photograplna se chamou áquella Arte;

chama se a esta, que hoje nasceu, Scoto-

graphia,

^Quereis ver por vós mesmos a realisaçao

d'este impossível?

Tomae um * chapa de prata, bem polida e

espelhada; avisinhae lhe mui perto, e em fa-

ce, um camapheu, medalha, co^nalina, ou
qualquer outra escultura ou gravura seme-
lhante. Fechae tudo n'uma caixa bem veda-

da e numa casa bem escura. Passados i'j

ou i5 segundos, abri; e achareis retratado

na chapa o objecto artistico.

Tal foi a experiência de Mozer; experiên-

cia que Humboldt refere haver sido em Ber-

lim reiterada efíicazmcnte pe o astrónomo
Encke. e Richcrson. Esta operação sai ainda

muito melhor, quando os objectos estão em
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perfeito contacto, segundo, por muitas expe-

riências, tem confirmado o illustre philoso-

pho de Kõnigsberg, o inventor ou descobri-

dor da Scotograph'a, Herz Mozer, que pu-

blicou soDre o assumpto uma interessante

memoria em nllemâo, cheia, segundo consia,

de ricas observações.
(Rêv. Univ.)
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Calote pregado ao diabo
por um Guarua iViunicipal

(Setembro de 1841)

Seis mezes ha, que um soldado da i.*

Companhia da Guarda Municipal, por nome
Samuel F^ortunato, e por alcunha «O Judeu»,
se via entrar, quotidianamente, em casa ora
do Thesoireiro, ora do Parocho, do Sacra-
mento; d^onde, passado largo espaço, reco-

lhia grave e pensati^^o. O seu comportamen-
to, que nunca fora escandaloso, havia se tor-

nado n'estes seis mezes cada vez mais con-

certado; ê )á, quasi, entre seus camaradas
o apodo de Judeu se lhe ia convertendo no
de Beato,

^Qual fora porém o principio, qual era a

natureza e o fim d'estas visitas rrysteriosas ?

Filho e parente de Israelitas aferrados á

sua Religião, Sam.uel era I^^raelita. Posto que
de Tanger, onde recebera a vida e a circum-

cisão, a sua estrella vagabunda o houvesse
conduzido, havia tnnos. a viver e militar

cnire Christãos e em Portugal, conservara

comtudo, se não a prática do culto, pelo

menos as crenças hereditárias. Não se ia ba-

loiçar, nem psalmear na sinagoga; náo dei-

xava de comer a carne mal sangrada; mas
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esperava tranquillamente, sobre a tarimba

do seu quarttl, pela chegada do Messias. Ao
sabbado pesava lhe de não participar do re-

poiso das doze tribus; mas ao Domingo ia

na forma, com os seus camaradas, ouvir a

Missa da freguezia.

Sabedores d'e5ta espécie de profanação

do santo Sacrifício, os F<ev ^'^^ Parocho e

Thesoireiro dirigem- se ao Capitão da Com-
panhia, o snr. Barrote, o qual Ih s promeite
tazer cessar a causa de suas queixas.

Era assaz para a decência pública; era

pouco para a caridosa consciência dos Eccle-

siasticos: não bastava afastar da egreja um
infiel ; urgia reconduzil o a ella convertido.

O benemerit-^ Official lhes dá ainda a mão
n'este segundo empenho Esperançado nos

bons effeitos do zelo e sabedoria de ambos
os Ecclesiasticos, envia-!hes Samuel.

Contar.por que difíicies passos, Igo desde

a primeira visiti, procedeu e se perfez a

conversão e doutrina completa do cathecú-

meno, fora obra tão curiosa como útil; mas
descabe, por sua extensão no papel onde es-

crevem s.

Já finalmente o fruto da Arvt)re da scien-

cia estava colhido; era chegada a sasão de

se n ella enxertar a Arvore da vida.

A b do corrente, o magnifico templo do
Santissimo Sacramento d'esta cidade acha-

va-se apinhado até fora das portas, e grande

espaço da calçada, com pessoas de ambos
os sexos, e de todas as jerarchias, que, atra-

hidas da fama, acudiam a presenciar com
avidez o Baptismo do soldado

O corpo da egreja, o coro, as tribunas,
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as capellas, o baptistério, tudo estava chum-
bando. Fileiras de damas da maior elegân-

cia se viam de pé sobre as teias e balaus-

tradas, realçando por sua formosura, e pelo

desabrochado contentamento de seus sem-
blantes, o interesse d'aquelie insólito espectá-

culo.

Quadro era, não menos delicioso para os

olhos, do que para o coração e para o en-

tendimento.

Não sabemos coisa de mais bella sublimi-

dade, nem verdadeiramente mais tocante,

do que e a força, a gloria, a altiveza militar,

que em nenhuma parte da terra, que em ne-

nhuma circumstancia da vida, se abnega, hu-

milhando se voluntariamente na casa do
Dcíus de paz, e venerando de joelhos aos mi-

nistros do Altar, a esses velhos só armados
de mansidão, a esses desenganados, a quem
todas as maiores pompas mundanas só de-

vem parecer escuridão, vaidade, e miséria.

Nenhuns hymnos terrestres. . . (se a ra^ão

severa o não diz. a pnantas'a pelo menos o
cuida no seu enthusiasmo) nenhuns hymnos
ter estres devem retinir mais agradavelmen-
te aos pés d<» Throno do Altissimo, do que
as homenagens, que um numeroso Corpo ar-

mado lhe rende sob as abóbadas sa;itas,

pela vo? guerreira e estrondosa de cem ins-

trumenio'-, fundidos para proclamar as ba-

talhas e os assaltos, as victorias e os trium-

phos. Tal foi em grande parte o caracter
d'esta solemnidade.
Todi a 1.^ Companhia de infantes da

Guarda Municipal, em grand uniforme, com
o seu Capicão á frente, tre^i soldados de cada
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uma das outras, de ambas as armas, de pé c

de cavallo, o Commandante o snr D Carlos

de Mascarenhas, e muita outra Officialidade,

acompanhavam, com toda a brilhante banda
da musica municipal, ao seu camarada, até

á fonte das aguas vivas da regeneração.

De soldados se compunham as alas, que
ao longo da egreja guarneciam a passagem
da ceremonia, resplandecendo em suas mãos
tochas acezas. Excellente musica decapella,

assim vocal como instrumental (gratuita,

como tudo que alú concorreu), ajudava a

devoção do acto. A numerosa Confraria do
Santissimo, toda presente, o alegrava com
as suas purpuras. Uma copiosissima Clere-

sia lhe acrescentaiva a gravidade. A louça-

nia das armações, bs perfumes do incenso,

os repiques dos sinos,opoetisavam De mui*

tos olhos, de quasi todos, corriam lagrimas

de ternura.

Concluido o Baptismo, em que foi padri-

nho o snr. D. Carlos de Mascarenhas, e o
snr. Barrote tocou pela madrinha, ao som de
uma súbita acclamação tnumphal. executada

pela musica da Guarda, subiu o neóphyto
Samuel, j4 transformado no christão Carlos^

da porta do templo, com toda a comitiva,

para a capella mór. Ahi, collocado á parte

da Epistola, entre os padruihos, e com a

vela aceza na mão, escutou devotamente,
por entre o maior recolhimento dos circum-

stantes, uma curta mas eloquente pratica, na
qual o douto e religiosissimo Parocho lhe

descobriu a enchente de graças, que n'essa

hora recebera, e os novos deveres, que li-

vremente contrahira para toda a vida.
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Seguiu-se o Te-Deum com instrumental, c

cxpoz-se o Sacrannento.

Terminou a festa, celebrando o mesmo
Prior Missa por intenção do neóphyto, alu-

mno seu, e seu verdadeiro filho espiritual.

O Rev.<io Padre Thesoireiro, á sabida, res-

tituindo lhe a vela, que para esse fim man-
dara fazer toda florida, e com muitas inven-

ções de cores e doirados, lhe recommen-
dou que a conservasse, a fim de ter sempre
comsigo testemunha, que lhe recordasse as

novas e santas obrigações que se imposéra.

Um lauto jantar dado a Companhia no re-

feitório do extinto convento do Carmo, pe-

los snr/ D. Carlos e Barrote, pôz rem te ao
mais bello dia, que em seus vinte é oito an-

nos de edade haveria gosado o Israelita.

Pressupposeram algumas pessoas, que o

amor, ou outros interesses profanos, foram
os mais eííicazes missionários d'esta conver-

são; enganaram-se. Quanto ao amor, assim
nol-o affirma quem, por trato mui particular

conhece agora a fundo o snr. Carlos For-

tunato; e quanto aos interesses de íasenda,

nem sequer se pode dizer que tomou o Ceo
de graça. Seu pae no Brazil, em Lisboa
seus tios, são negoc antes grossos, e tão af-

fíncados e ateimados na lei de sua criação,

que mais dep essa lançariam ao mar os seu?

haveres, do que deixai-os a quem a renun-
ciou.

A adopção do Testamento Novo custou

portanto a Samuel alguns três testamentos
futurosj pelo menos.

{Rev. Univ.)
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Emigração

(Setembro de 1842)

Assim de Portugal como de suas ilhas,

continua a saliir para a America numero
grande de mancebos, rapazes, e famílias in-

teiras, a correr fortuna (cuidam eliesj, mas
em realidade a passar trabalhos e amargu-
ras de escravaria.

O desatino d'estes mal aconselhados não
só a elles os perde, se não que ameaça pro-

gressivo crescimento aos males da Pátria;

males já hoje tão graves, que filhos seus

lhe fogem em cardumes do macio e perfu-

mado regaço, para se irem, sob extranho
ceo, suar agua e sangue, morrer de fadigas

e saudades.

Se ha lei, ou leis, por onde tal se possa
atalhar, que as appliquem rigorosamente.

Se não as ha, que as façam. Se as não fa-

zem, as Autoridades aue imaginem e po-
nham por obra todos e quaesquer meios,
para cada uma, por sua parte, vedar o pas-

so a esta insensata deserção.

Antes se violem, aqui ou acolá, os princí-

pios absolutos da Liberdade, do que se

consinta, por não quebrantar theorias, em
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deixar esvahir-se de todo uma pobre Nação
já tão mortiça e depauperada.
Quando a terra pedir, em vão, braços de

cultivadores, as tabricas operários, os na-

vios marinheiros, e soldados as praças e os
castellos, ^será da pagina das garantias in-

dividuaes que hão de sahir os marítimos, os
pelejadores, os arufices, e os colonos?

Mas, se para tudo isto ha objecções, ou dif-

ficuldades, ^não está ainda p )r tentar um
remédio mui suave, mui pronto, mui facil,

mui isento de reprehensóes, e provavelmen-
te efficacissimo,—a persuasão?
Commetta o Governo o cuidado de des-

vendar os olhos do Povo sobre este grave

assumpto, por uma pa^^te aos jornalistas,

por Outra aos pastores espiriíuaes.

A cadeira da verdade era antigamente o
único oráculo das turbas. Grande porção
d'ellas desertou d'esse oráculo para o que
de novo se fundou sob o nome de Imprensa»

O que a homilia perdeu de ouvintes, o
artigo de fundo o ganhou.

Pregue-se pois aos Portuguezes ignoran-

tes, famintos, e allucinados por vans pro-

messas de estrangeiros, pregue se lhes pelo

escrito e pela palavra, nas cidades e nos
campos, mundana e religiosamente, em no-

me da Patna e em nome da Religião, o
amor da terra natal; a fé na Providencia;

a esperança no progresso, vagaroso mas
certo, das coisas; a caridade natural, que
obriga o homem a amar a si, e aos seus, e

á casa, e á terra do nascimento; a vaidade
da maior parte uas promessas; o amargor
de remorsos tardios; o desconsolo de acabar
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entre desconhecidos, de jazer em terra que
nenhuma lagrima vai humedecer; e, como
estas, mil outras verdades, demasiadamente
verdadeiras.

Para viver não basta o pão; ha se mister

da palavra de Deus, diz o Evangelho: e ha-

se tamhem mister da Pátria, diz a philoso-

phia, e a experiência.

h tudo isto, e até muitas vezes o pão,
eom clija amostra de longe o engodaram,
vem a faltar ao escravo branco^ que, não
vendido por outrem, se não por ?i mesmo,
se arremessa das boas terras portuguezas
para sertões indómitos; e do seu n undo
conhecido e sabido, para outro mundo, que
nunca para elle ha-de ser ceo,

(Rev. Univ.)
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Parvo no género trágico

(Setembro de 1842)

Era Manuel de Moraes um abastado pro-

prietário de Passaios, no concelho de Vai-

passos, beni aparentado, com amigos, e sol-

teiro. Nenhuma das condições externas de
felicidade lhe faltava; mas. .

j
quem sabe

o que vai lá por dentro de cada homem, e

o que o diabo a occultas lhe segreda!
Havia tempos (tem-se agora descoberto

pela combinação de certas palavras, e pas-

sagens, de que então se não fazia caso), ha-

via, repetimos, alguns tempos, que o dam-
nado pensamento do suicidio o trabalhava.

Este pensamento, consentido, veio ultima-

mente, a 9 de Julho, a tornar-se tenção for-

mnl.

Queima todos os seus papeis e contas,

como primeiro passo para romper com o
mundo; convida a se banquetearem com elle

todos seus parentes e amigos; ao cabo do
festim diz que não sabe para que são tantas

iguarias e fartura, para uma coisa tão curta

e insignificante como é a vida ; levanta-se

disfarçadamente; volta com uma espingar-

da; e, ames de dar tempo a que lhe ata*
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Ihem ou lhe adivinhem a determinação, mette
a bôcca da arma na sua, e desengatilha-a

com uma bengala. O corpo cahiu logo sem
vida; os miolos voaram ao estuque do tecto.

Da alma. . .
i
quem dirá o que foi feito?

O nosso correspondente, o snr. J. M. G. P.,

na reliojosa e eloquente carta, em que nos
dá conta d'este successo, demora-se em mo-
ralisar profundamente o suicidio. De bom
grado a publicáramos aqui, se os louvores,

que n'ella tão desmesuradamente se confe-

rem á nossa Revista, nos não atassem as

mãos. Contt^ntar nos hemos com a transcri-

pção do seguinte paragrapho:
«Se antigos povos pagãos, como os Egyp-

cios, não admittiam os mortos ao asylo sa-

grado da sepultura, sem haverem passado
por um rigoroso tribunal de averiguação, o
qual, segundo fora em vida o seu proceder,

os privava das honras pósthumas, ou os dei-

xava correr gloriosamente ao seu Elysio; e

se outro Povo, o Povo de Deus, tomou este

uso maravilhoso; ^por que não ha-de seme-
lhantemente a caridade christan abrir devassa
contra mortos, que, renegados do pensamen-
to de quem lhes dera o ser, desquitados da
terra que os nutria, dos seus semelhantes,

com quem mil vinculos de mútuos benefícios

e esperanças os ligavam, do próprio corpo
e sentidos, de quem e por quem tantos pra-

seres lhes tinham vindo, e lhes podiam ainda

vir, se arremessam ao irreparável attentado

do suiciJio, doirando talvez, de antemão, na
sua phant-isia, a ideia da morte, com a da
fympathia e lagrimas alheias?

i
Quem não

concordará n'esta parte com o voto já alta-
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mente proclamado pelos redactores da Re-
vista Universal ?

i
Quem não pedirá á lei

humana, até hoje neutra e impassível em tão

grave matéria, que se levante, com o raio

na mão, para fulminar tal cadáver, e des-

truir para o futuro tão sacrílegas esperanças ?

Se o suicídio oífende, e muito, e por mais
de um modo, a sociedade,

i
por que não ha-

de a sociedade procurar, por meio de cas-

tigos, rareal-o?»

Recommendamos novamente este ponto
aos Legisladores. Serviço grande fará aquel-

le que o proposer.

Um projecto de Lei n'este caso é fácil de
conceber e de redigir, e facilliroo de susten-

tar e vencer, porque nenhuma voz, nem no
Governo, nem no Parlamento, nem na Im-
prensa, nem nas Academias, nem nas pra-

ças> nem nas familias, nem em parte algu-

ma, o impugnará. As bênçãos ahi serão unâ-
nimes,

(Rev» Univ.)
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Circo sem espectadores

(Setembro de Í841)

Em um dos últimos dias do pasmado Julho,

ás horas de Trindades, no Concelho de Azei-

tão, e sitio da Ribeira de Negreiros, na
quinta do snr. Agostinho Barreto de Oliveira,

um homem de trabalho da Aldeia-de Irmãos
da mesma viUa, por nome Agostinho, reco-

lhia do serviço da semana, no sabbado, com
um filho pequeno, de edade de seis annos,
montados ambos em um jumento.
Passavam por entre umd v^lla e um moi-

nho de agua deshabitado. quando um cão-
sinho, que em sua companhia levavam, e
lhes ia a diante, pres-eniido de lobo refoge,

e vem metter se debaixo do jumento, e á
sombra de seu dono. Fe? ext anheza o suc-

cesso, mas logo se aclarou, sahindo e cres-

cendo contra elles ura bruto e desconfor-
missimo lobo.

Soccorreu-se o v lho ao que, para taes,

conflictos, costuma ser primeira arma, que
é o apupar^ é industria proveitosa, mas sa-

hiu baldada.
Vendo que a batalha se não ^xcusava, e

que já o inimigo lhe vinha em cima, íaz co-
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ração; dernba-se com o rapaz para o lado

contrario ao do lobo*, e, com o burro em
meio por trincheira, e vendo a fera empi-
nada para a galgar, com um rijo bordão fer-

rado lhe desanda na cabeça un a valente des-

pedida. Era assalto medonho; porém mais
medonha foi a luta que logo seguiu.

Travados a braços os desegualissimos con-

tend Tes, em pé, e encorporados, «e andam
a nbos baloiçando po alguns minutos. Já sa-

cudido pelo focinho do an mal saltou fora o
chdpeo da cabeça ao velho. Já os seus hom-
bros e braços esmo daçados escorrem san-

gue. Já a sua voz, que não cessa de bradar
por soccorro, principia a enrouquecer e ta-

par-se. Mas a dor, e o perigo mais do filho

do que de si mesmo, lhe o nserva e melhora
CLniinuamtnte os brios. Consegue emfim, ou
por f rça ou por dexireza, ou por ambas es-

tas coisas juntas, prostrara fera sem a largar,

e ficar sobre ella, assoberbando a com o seu

pezo, segurando-a pelas orelhas, e senho-
reando lhe assim em parte os movimentos. .

.

Era só afastar a morte por algum tempo;
era prolongar a agonia, porque aos gr'itos

do pae e do filho nenhum soccorro se via

assomar, no calado e cada vez mais escuro

decerto que os rodeava.

Ficava logo necessaio aproveitar, até o ul-

timo, todos os débeis recursos da conjuntura.

Em quan o as forças do cançaao ath'eta se

empregavam todas n'aquella espantosa lide,

o seu espirito improvisava auxiliares, e no-

vos meios de guerra.

Sem cessar de comb tter, ordena á crean-

cinhd que tome do chão o páu, que dê com
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eile pela cabeça do lobo, e, em lhe vendo
abrir a bôcca, lh'o mergulhe com quanta
mais força possa pelas guellas; e assim se

executou; ^mas que podiam uns bracinhos

de seis annos, senáo exasperar as funas do
commum inimigo?

Enião occorre ao pae, que traz na algibeira

uma navalha; manda- lhe que a tire a toda a

pressa, que lh'a abra, que lh'a dê á mão.
Senhor do ferro, que empunha com a es-

querda, agarrando só com a direita nas ore-

lhas do lobo, crava lh'a no pescoço.

Eram um pae, e um filho: podia tarda'^,

mas não podia faltar, a Providencia. Atra-

hido pelos brados, que na ^ descontinuavam,
acode o snr. Oliveira; vê debaixo áo velho
o monstro, ainda inteiro de forças; arruma-
ihe aos peitos a bocca de uma espingarda,

e dispara.

bó então, acabada a vida, cessou este de
lacerar com os dentes e unhas as pernas, ^

os braços, e todo o corpo do seu ven edor;

o qual, por trophio, conserva em sua casa
o bordão, todo, até o próprio castão de ferro,

varado dos dois dentes, e a ferina pelle em-
palhada, que ainda agora, por sua enormi-
dade, amedronta aos que a contemplam. Tem
dos pés trazeiros até ao fucmho, nove pal-

mos.
(Eev, Univ.)
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Sina triste de um Bemaventurado

(Setembro de 184?)

Na antiga villa de Ourém, que pouco mais

é, ao presente, do que uma ruína, com o seu

castello hi-tonco e um appellido sonoro, fes-

teiava-se, ha cinco ou mais annos, uma de-

vota Imagem de S. Bento Pertencera ella á

casa e quinta de S. Gens, dos herdeiros do
snr, Trig so; onde, mais por desleixo, que
por irreligiosidade do feitor, jazia aLgada
em pó, coberta de palha e teias de aranha.

Um devoto, a quem doera o coração de
assim a ver, pedida e alcançada licença do
feitor, a trouxera para a capella de Santo
Amaro, subúrbios da mesma villa, onde lhe

fundara um culto annual.

Era a capella estreita para tamanho hós-

pede; e, para os obséquios que de anno para
anno iam crescendo, acanhadíssima. Pareceu
bem trasladai o em cada um anno, e na ma-
nhan do seu próprio dia para o Templo Real
e Insigne Collegiada da villa; aposentai o ahi

sobre um altar mais nobre, para assistir á

festa; e, concluída ella, recolhei o outra vez

á capeihnha do seu hospedeiro Santo Amaro.
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Um ou dois annos correram as coisas por
esta boa ordem.
O feitor, como aquelles namorados incons-

tantes, que, vendo por outrem cortejado o
objecto de que já não faziam cov ta, passam
da inveja ao ciúme, e do ciúme outra vez ao

amor, determinou reivindicar a Imagem para
a sua primitiva poisada de S. Ge."!S. Tinha
por si o direito, pois que a Imagem só fora

emprestada. Escandalisava-se porém o povo
ác uma veleidade tão sem fundamento; dan-

do por um género de desacato, qne da esti-

mação e cultos presentes se houvesse o bom
do Santo de desterrar para o jazigo o entu-

lho, de que por milagre se vira escapo.

Acudiu-se a empenhos; achou-se pessoa

para o snr. Trigoso, que ainda então vivia;

con-^eguiuse d'elle que desse a Imagem aos

seus devotos; e tudo continuou no mesmo
bom termo, passando o Santo o seu dia no
templo, e na capella o restante do anno

Deputara se n'este de 1842 o ultimo Do-
mingo de Julho para a solemnidade. Qui-

zeram, o Juiz e mais festeiros da villa, que o
Santo fosse conduzido para a egreja da Col-

legiada na véspera, contra o costume; oppôz-

se a visinhança de Santo Amaro, suspeitan-

do na novidade alguma traça occulta para
usurpação; e venceram: o Santo sahiu para

a festa no Domingo pela manhan.
Procederam todas as coisas na egreja,

como era de esiylo, não se manifestando en-

tre os festeiros da viila e os do arrabalde de
Santo Amaro ressábio algum da precedente
altercação.

Chega a hora da retirada; mettem hom-
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bros ao andor os interessados em se conser-

var a posse dos mais annos; oppóem se lhes

os outros, contendendo que só partirá na se-

gunda feira; disputa-se tunnultuariamente;

allegam uns a posse originária; redarguem
outros, que o andor e alfaias lhes pertencem;
cresce a confusão na capella mór; os de San-
to ^maro, por destruir o argumento de seus

contendores, despojam o Santo de todas as

galas emprestadas; os da villa se embrave-
cem ainda mais com este arrojo; uns lhe

lançam os braços para o arrebatar; os ou-

tros, para o reter.

Algumas pessoas mais autorisadas levan-

tam as vozes, e serenam por algum espaço

o tumulto; mas este logo apóz recresce com
mais Ímpeto. Aos impropérios succedem as

ameaças; ás ameaças, as pancadas; a egreja

é um campo de batalha; o próprio alvo dos
desejos de todos é por iodos derrubado e

atropelado; a casa de Deus está convertida...

em casa de orates. Vencem finalmente os

innovadores : S. Bento, mal ferido da bata-

lha, e com seis dedos quebrados, fica para
pernoitar.

Na seguinte manhan, declarou o Prior que
o Santo havia de voltar para a sua capella;

mas n'esse me mo dia, ou no outro, quando
se abriram as portas para a primeira Missa,
achou-se, com espanto, que faltava a ima-
gem...
Quem fosse o raptor, ainda até hoje se

não descobriu; nem as autoridades (segundo
parece) o teem procurado.
As velhas, nos seus ccnventículos, aonde

ninguém as ouve, affirmam, e teem por de
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Fé, que o Bemaventurado, ofFendido com os

brutos amores d'estes seus devotos de Ou-
rem, e pouco resolvido a tornar a ser mar-
tyr tantos séculos depois da morte, abalara

da terra para nunca mais lá voltar.

{Rev. Univ.)
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Uma Camará Municipal
que se não corre de antiquária

(Setembro de 1842)

A Ex."* Gamara Municipal de Lisboa, nos
dias 9 e 10 do corrente, celebrou, e como
nunca, o Officio e Missa de musica vocal e

instrumental, que por a!ma da Infanta D.
Sancha pertencia ás obrigações do Senado,
o qual o ia executar no convento de S. Fran-
cisco da Cidade, como administrador dos
bens ao Município legados pela mesma In-

fanta; encargo, a que desde i833 se não sa-

tisfazia.

A mesma Gamara requereu á competente
Autoridade ecclesiastica o ser absolvida do
não cumprimento de taes deveres nos prece-

dentes annos.

jOxalá que as Gamaras futuras tomem o
honrado exemplo de cumprir os votos a que
a Cidade se obrigoul

Discutir dividas históricas para as não pa-
gar; fazer se philosopho, para, por própria
autoridade de sua phtlosophta, se eximir aos
ónus; será muito commodo, terá muitas au-

toridades e ex mplos em seu abono, mas nem
por isso inculca a maior probidade.
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Insi-^ timos, e insistiremos sempre, em se-

melhantes pontos, por duas rasÔes, ambas
para nós de grande pezo:

I.*—porque da conservação d'estas anti-

gualhas se nos aviva o fecundo amor da

nossa terra;

2.* — porque os deveres, quaesquer que se-

jam a sua origem c natureza, nunca deixam
de ser deveres: e tristíssima coisa é receber

o Povo íxexjplos de despontuaiidade e des-

leixo, d ^ parte dos que estão levantados por

seus cabeças.
{Rev, Umv.)
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Um novo desar nos anneaça

(Setembro de 1842)

Corre ha dias por Lisboa, que S. E. o snr.

Silvestre Pinheiro Ferreira tenciona retirar-

se novamente para Paris; e acrescenta-se

que a rasão que o força a dizer talvez o ul-

timo adeus á sua Pátria, é o não encontrar
n'ella a subsistência, que em França, ou em
qualquer outro paiz estrangeiro, lhe estão

assegurando os seus profundos conhecimen-
tos, a sua reconhecida aptidão para o ma-
gistério.

Ignoramos se haverá fundamentos para o
boato. A Deus praza (por honra nacional)

que, a ser isto assim, o Governo se apresse
a destruir motivo tão vergonhoso, ofíerecen-

do ao illustre Sábio algum logar digno da
sua cathegoria social, e da sua cathegoria

scientifica.

^Que melhor occasiao haveria do que esta,

para a criação de um novo e tão necessário

Ministério, o da Instrucção publica?

(Rev. Vniv.)

YCL. XL
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Pasquim luminoso
(Setembro de 1842)

Angra do Heroísmo, a formosa capital da
nossa Ilha Terceira, dizem seus jornaes que
physica e intellectualmente se vai pondo ás

escuras: mingua- lhe a instrucçao primaria;

faltam-lhe de noite pelas ruas os candieiros.

Ao primeiro, ao mais grave d'estes males,

diligenceia (e conseguirá talvez) dar remédio
o benemérito Governador Civil d'aquelle

Districto; o segundo, porém, se elle procede,

como se affirma, da pobreza do Município,

difficultosaraente logrará cura.

Um caso, que fez rir muito, ao mesmo
passo que não deixou de suscitar algumas
censuras, foi um mudo mas claro epigramma
contra este anachronismo de uma Gamara
do quadragésimo segundo anno do «século

das luzes».

Eram 9 horas da ncnte de 11 do passado
Agosto. A lua, que atrahira numerosos ran-

chos a passeio, acabava de se esconder por
de traz da alta serra de Santa Barbara. Re-
colhiam-se perguiçosamente para suas poisa-

das os moradores, respirando a briza fresca

e namorada dos seroes de um estio insulano;

quando, como por encantamento, a cidade,

d'onde a illuminação (para nos servirmos da
chistosa phrase do Angrense) andava emi-
grada desde 12 do ultimo Junho, appareceu
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novamente illuminada, sendo de papel os

candieiros, que dos ganchos, até ali viúvos,

pendiam embalaçando se. Se esta illumina-

ção era um claro epigramma, não foi menos
um enigma. A invenção d'esta caritativa ma-
lícia, que alguém attribuiu ao Redactor do
Angrense^ ainda agora permanece anonyma.
Um correspondente do mesmo jornal pro-

cura consolar os seus conterrâneos de pas-

sarem as noites nas trevas, contando-lhes

que o mesmo, ou pouco menos, vai também
nas ruas da grande Lisboa. Custa nos a con-

fessar que um tal argumento, consolatório

para os de Angra, é muito tristemente verda*

deiro da meia noite em diante. A pobreza
assemelha-se á Morte, da Ode de Horácio:
piza com egual pé os lampiões de Angra, e

os da torreada Capital do Reino.
Nem para isto, nem para obra alguma boa,

escaceia, nem escaceará nunca, vontade á

nossa mui distinta Camará Municipal; mas
os seus meios (não sejamos censores aposta-

dos) são hoje nullos em comparação de seus

encargos; e nem as baleias, nem as oliveiras,

mandam o seu azeite a quem só com postu-

ras o poderia pagar.

Tenhamos fé no gaz lucífero. Se, vendido

por atacado, o seu preço (segundo se espera)

ceder tanto ao do azeite, quanto á luz do
azeite excede a sua em claridade, Angra po-

derá ver de novo as suas ruas iliuminadas;

ou se, por alguma sina particular, perma-
necer ás escuras, temos íé em que não será

já com o exemplo de Lisboa que a possam
consolar.

(7?é>v. Univ.)
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Argumentos vivos
a favor da pena capital

(Setembro de 1842)

(Artigo que só homens deverão ler)

Temos de escrever coisas horrorosas, mas
verdadeiras. Da mui fidedigna carta que noi-

as refere, as vamos tomar com toda a pon-
tualidade.

Requeria-nos o coração, que as sonegás-

semos; grita-nos mais alto o discurso, que
não escondamos aos médicos nenhuma das
chagas do corpo social. Todas eilas são can-
cerosas; se com o ferro e fogo se não extir-

pam, todas ellas, tarde ou cedo, lhe amea-
çam morte.

O mais que podemos, e faremos, será,

por livrar de abalos sobejo violentos os co-

rações mui sensíveis e as consciências me-
lindrosas, decotar (quanto possível) em nos-

sas narrações o luxo das atrocidades, cobrir

as luzes por extremo vivas, enfraquecer, de
industria, o effeito dos nossos quadros.

Em Moimenta da Beira está aberta a sala

das audiências para um grande processo cri-
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me. Quantia immensa de povo a enche, e a

cerca por íora até grande distancia. O Ma-
gistrado, os juizes de facto, as testemunhas,
os escrivães, os guardas, e todos os demais
empregados da Justiça, delatam por seus

semblantes o assombramento, que, não me-
nos que ao auditório, os senhoreia.

Três homens façanhosos, cujos nomes
aterram largamente a Provincia, pejam o
banco dos accusados, e aguardam com al-

mas de íerro a fulminante accusação do Mi-
nistério publico, e a sentença, que sua pro
pria consciência lhes prophetisa. Chamam se

estes homens: o primeiro, Manuel Pires,

por alcunha o Ruço, natural da villa da Rua,
de prDÍissão carniceiro; o segundo, Nuno da
Silva, da Vide; o terceiro, Luiz Minhoto, do
Prado.
Ruço é o cabeça de uma quadrilha de

malfeitores, de que os outros dois são os

principaes braços.

Vai começar a sessão, que tem de durar

por três dias, sem noite. Ao sussurro suc-

cede o silencio mais profundo; ninguém ousa

de respirar; nada mais se ouve, do que a

penna, que sobre o papel, ainda branco, mas
condemnado a sahir cheio das mais inauditas

feridades, lavra o dia do mez e anno da Re-
dempção, em que taes horrores vão ser pa-

tentes e julgados. Era temerosa, era subli-

me aquella mudez.
Um acontecimento imprevisto a vem que-

brar ao começ ) da leitura dos autos : cinco

orfãosinhos, pallidos, vestidos de luto, debu-

lhados em muitas lagrimas, rompem pela

sala, dando em altos gritos a voz d'el-Rei,
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e pedindo entre soluços vingança do sangue
de seu pae, de sua mãe, de seus irmãos, de
sua tia, cruamente assassinados pelos mons-
tros ahi presentes. Não houve senão três ho-

mens, cujos olhos se não arrazassem de agua
n'este lance. O integérrimo Juiz, enxugando
os seus, e voltando se humanamente para
os pobres innocentinhos, lhes rogou se quie-

tassem, afiançando- lhes que justiça lhes seria

feita, justiça cabal e inexorável; apóz o que,

logo o processo retomou seu andamento pau-
sado e majestoso.

Nós vamos colher dos depoimentos das
testemunhas, e da fama e publica notorie-

dade no Districto, com que organisar um
succinto resumo da biographia d'estes três

tigres de face humana.

Era o magarefe Manuel Pires, Ruço, o mais
possante capitão de bandidos d'aquelles con-
tornos. O terror, que a fama de seus crimes
diffundia, lhe augmentava de contínuo ousa-
dia e seguro para crimes novos. Furtos, rou-
bos, espancamentos, eram já venialidades
para a gente do seu troço. Forçamentos,
adultérios, desfloraçÕes, estupros, homicídios,
e sacrilégios, encorpavam de dia para dia

os seus fastos.

Mal podem soffrer os potentados quem
lhes faça sombra. Ruço tinha um rival, posto
que inferior em forças, em partidários, em
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nomeada; era Joaquim de Almeida. Convi-
viam, mas detestavam se.

Almeida era casado. Cândida, sua mulher,
deu nos olhos ao principe dos facinorosos,

que para logo determinou possuil-a. Foi o
primeiro acto de Lucrécia pintado em ponto
pequeno, e a carvão.

Cândida succumbiu ao medo, e foi adulte-

ra.

—jResistir-lhe!?—disse ella perante o jury

—^'Como ousaria eu o que muitas outras ca-

sadas não ousaram? O que tantos maridos
haviam já, antes do meu, dissimulado por
medo á morte, ^quem podia livrar o meu de
o padecer?

*

Um fruto, que d'este infame commercio
resultou, deu occasião para se descobrir

ainda mais a alma tenebrosa do scelerado:

defendeu este á pobre mãe, sob as mais acer-

bas penas, o Baptismo do seu próprio filho,

ameaçando-a, em caso de contravenção, com
a morte do Padre que lh'o ministrasse, e de
quem lhe servisse de padrinho; o que forçou

a desconsolada mulher a o não baptisar se-

não com o maior segredo, tomando por ma-
drinha a criada de uma senhora a quem o
facinoroso respeitava; e por padrinho a um
Santo, por não haver homem vivo que a ta-

manha aventura se arriscasse.

Em quanto assim Manuel Pires afrontava

quotidianamente a casa do ladrão Almeida,
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proseguia nas horas vagas os seus exercícios

do costume; e os loiros que por lá colhia,

os vinha vangloriosamente depor aos pés da
sua conquistada.

Ella mesma publica havei o ouvido jactar-

se, de ter sido n'esse praso o autor de vários

latrocínios de maior vulto, taes como os da
quinta do Ferro, da quinta dos Alamos, do
Sarzedo, de Padrinha, do roubo e assassí-

nio de Sarmento Rodrigo, a quem por sua

mão abr.ra a cabeça com um machado, e de
outras proezas semelhantes e innumeraveis.

Querendo mostrar se generoso para com
o seu rival, Ruço um dia o convida a tomar
com elle parte em uma expedição de que es-

pera grande despojo : o roubo de uns bahus
de prata do convento de Freixinha. Almeida
recusa desabridamente a parceria.

Ruço, mal costumado aos repúdios, e peor
ainda ás altivezas, enfurece-se^ trocam- se de
parte a p.^rte injurias. Romperam-se as mal
fingidas pazes.

Confiado na superioridade de sua pessoa
e bando, Ruço contenta-se de continuar, sem
resguardo, o seu adultero commercio. O
alardo torna a injuria mais pungente, e pro-

voca as ameaças do mais fraco. O mais
forte, para lhes pôr termo, e lograr-se desas-

sombradamente dos seus amores, só aguar-

da ensejo próprio para este novo homicídio.

Almeida determina, por via de uma cila-

da, descartar-se para sempre do seu impor-
tuno deshonrador.
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Pouco audaz para se abalançar por si mes-
mo ao Íngreme de tal facção, e sentindo a

impossibilidade de o vencer em batalha,

commette a um de seus apaniguados a morte
do seu por três modos rival : rival nos pra-

seres, rival na fama, rival também, e sobre
tudo, nos roubos. E' Leandro Gomes o seu

escolhido.

Carrega a espingarda; sai em procura do
javali; encontra-o junto á aldeia do Prado;
aponta-lhe de longe, dispara, erra o tiro, e

fuge; mas não tão ligeiramente, que não
fosse primeiro conhecido.

Ruço jurou vingar-se; é o único dos jura-

mentos a que não sabe faltar.

Agora é elle quem parte á caça de Lean-
dro.

Vai acompanhado de seus dois fieis, Silva

e Minhoto. Encontram n-o junto ao logar de
Carapita; desfecham em descarga cerrada,

e dão com elle em terra morto. ^
Não pára aqui. ^
Cortam as orelhas ao cadáver. Nuno,, por

ordem do seu maioral, parte a leval-as á

mãe da sua victíma. Entra; arremeça-lh'as

á cara, dizendo:
—Ahi tem as orelhas de seu filho; regale-

se com ellas, que são delicadas.

Deixando a pobre velha (Joanna de Cas-
tro se chamava) semi-morta e estendida por
terra, retoma as fataes orelhas, e corre á re-

sidência do Parocho. Não o acha; voa a en-

contral-o em casa do Cura.
—

l
Quereis ver umas relíquias mui devo-

tas que trago de Roma ?

Respondem-lhe que sim os Ecclesiasticos,
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balbuciando de pavor. O malvado lhes pre-

senta os dois fragmentos ensanguentados,
acrescentando que os vai mandar encastoar.

Ainda porém a sede de vingança se não
aplacou. Toda a familia de Leandro tem de
passar pelo ferro do capitão.

Já Gabriel Gomes, seu irmão, jáz assas-

sinado.

E' noite. Ruço entra á frente da sua com-
panhia pela povoação, espancando, segundo
o seu costume, a quanto encontra. Vai ba-

ter á porta de Joanna de Castro; diz-se ca-

bo-de-policia; intima lhe que abra, para re-

ceber de boleto a três soldados de um des-

tacamento, que da cidade de Almeida aca-

ba de chegar. Apenas entrado, crava um
punhal n'aquella mesma a quem já despoja-

ra de dois filhos. Aos gritos d'ella, acode
de dentro o marido, Luiz Gomes. O mesmo
ferro ainda quente, e vibrado pela mesma
mão, o prostra sem vida.

...Joanna, tornada em si (não fora mor-
tal o golpe), e achando-se de repente viuva,

sem nenhum de seus dois filhos homens pa-
ra arrimo de sua velhice, e rodeada de um
bando de cinco innocentinhos, que não teem
já na terra outra Providencia mais do que
ella, procura, se lhe for possível, prolongar
para elles o seu incerto, o seu amargosissi-
mo existir.

Mas o nome terrível do assassino está ve-

lando ao-pé de sua victima, para que nin-

guém lhe acuda. Pessoa nenhuma, em toda
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a visinhança, ousa de ir pensar-lhe a ferida,

levar- lhe soccorros ou lagrimas; porque a
sua desgraça é contagiosa; e o braço que a

derribou, não tardará ena esmagar a todo o
que pretenda levantal-a.

Só uma parenta sua não duvida cerrar os
ouvidos a um terror, que (logo se verá) náo
era sem fundamento; ir servir-lhe de enfer-

meira, de serva, de consoladora, e (o que
mais, e sobre tudo, lhe era mister) de mãe
extremosissima de seus filhos.

Em memoria deve ficar para a posterida-

de o nome d'esta mulher generosa. Chama-
va-se Constância de Jesus.

Poucos dias são decorridos.

Ruço, Informado do que passa, volta de
noite com alguns dos seus á povoação. Não
podendo conseguir que lhe abram a porta,

força a casa pelo telhado. Entram.
As duas mulheres, apesar do disfarce dos

bandidos, logo no primeiro relance os conhe-

ceram. Do sobrado, onde jazem as crianças

adormecidas, descem fugindo atropellada-

mente para a loja. O malfeitor, apertando
na direita um cutello, e na esquerda um ar-

chote, que o Minhoto, de cima do telhado

lhe arremeçou para dentro acezo, desce

traz ellas, encontra-as de joelhos, de mãos
postas, jpedindo-lhe a vida! ;a vidai não com
palavras, que o terror lh'as congelava na
garganta, mas com os olhos, com a postu-

ra, e com o espavorido de seus rostos.

jE ambas estas mulheres cahiram immola-
das!. .

.



Obras completas de Castilho 45

Assim, de toda uma familia só escaparam
os cinco pobresinhos, que a Providencia

guardava como anjos de vingança, para no
dia do julgamento virem depor com seus

choros contra os demónios homicidas.

Até aqui pouco mais temos visto, do que
algumas das façanhas do carniceiro. Para
acabarmos de o conhecer, lancemos de re-

lance os olhos ás outras duas figuras, que
ahi estão, junto d'elle, infamando o banco
dos criminosos.

Nuno da Silva não é só um instrumento

fiel da perversidade do seu cabo: tem uma
historia á parte; pode alardear glorias suas.

O que Ruço é para com elle, já elle o foi

para com Domingos Thomé, magarefe do
Taboaço, e personagem também célebre por
malvadez.

Luiz Minhoto, posto que sócio, era com-

* Verao-nos forçados a supprimir aqui um para-
grapho. As torpezas são de tal ordem, que o prelo
de hoje não as admitte. O que em 1842, no calor da
indignação, e obrigado do dever de cauterisar com
ferro em braza uma pústula social, Castilho teve da
escrever no seu jornal civilisador, repugna a ouvidos
e olhos do século xx. Por mais que o desejemos, é-

nos impossível copiar esse trecho. A pena, a mão, os
olhos, indignam-se e refogem.

Os Editores.



46 Etnpr&jfã da Historia de Portugal

tudo O mínimo d'estes três gigantes de im-

piedade. A sua presença ali parecia posta
para os realçar.

Perpetrara flagícios, e espantosos, mas in-

duzido, mas forçado por elles ambos; disse-o,

repetiu-o, e por nenhum foi desmentido.
Ali. . . provocava uma espécie de sympa-

thia, elle, que em qualquer outra parte pas-

saria, sem custo, por um malvaao abomi-
noso.

Por três dias, com suas noites, durou este

processo, sem que, nem os obrigados pela

Lei, nem os atrahidos por uma justa curio-

sidade, desamparassem o tribunal.

O Accusador público foi enérgico e subli-

me; as testemunhas, claras e unânimes; os

jurados, circumspectos e imparciaes; o Juiz,

valoroso, sábio, justiceiro.

Todas as machinas dispostas por Manuel
Pires para salvar a sua cabeça, se viram re-

cahir-lhe sobre ella despedaçadas a roda e

roda. Appareceram as promessas, apparece-

ram as ameaças ás testemunhas, apparece-

ram as peitas propostas ás Justiças, appare-

ceu (e essa carta, a requerimento do Dele-

gado lá ficou appensa aos autos) o offereci-

mento de pesar a oiro a consciência do Ma-
gistrado.

A Manuel Pires, o Ruço, magarefe da
villa da Rua, e a Nuno da Silva, do logar

de Vide, serão cortadas pelo algoz as mãos
e a cabeça. Luiz Minhoto, do Prado, irá cur-

tir para Cabo-Verdc dezasseis annos de de-

gredo.
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E' a esperança o ultimum moriens: ainda

agora, na Cadeia do Porto, o atroz capitão

blazona que possue trinta mil cruzados, e

com elles salvará a vida. Mas enganou-o
d'esta vez o seu demónio; enganou-o; ha
ainda na terra justiça; ha na sociedade o ins-

tinto da conservação; e por cima de tudo

isto, lá no alto, uma Providencia.

(Rev. Lniv.J





XL

O tigre das feiras

(Setembro de 1842)

Sob egual rubrica se lê nos Pobres do
Porto uma narração, que de bôa-mente co-

piáramos, se nol-o não estivesse prohibindo
o seu próprio merecimento.

Sim, pertence a todos a noticia do que
já por alguém foi publicado; entendemos po-
rém (e de pouca probidade se ha mister
para o entender) que a forma accidental da
exposição, os pensamentos, o estylo, o ver-

niz, que augmentam, e muitas vezes criam,

o interesse com que um successo se relê,

não podem jamais cahir no dominio pú-
blico.

A ideia de um homicidio perpetrado é

res nullius; tome-a, e repita-a, quem quizer;

mas a moldura, rica ou pobre, em que um
escritor ou jornalista, á custa do seu traba-

lho encaixilhou essa tal ideia, para que me-
lhor viesse a ferir nos olhos dos leitores,

isso é propriedade sua, de que só por con-
sentimento seu, expresso ou tácito, poderá
quem não for ladrão aproveitar-se.

Taes são os nossos principios, princípios

inquestionáveis, cuja observância andamos
VOL XL 4
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ha um anno, e baldadamente, requerendo;
princípios santos, de que nenn uma só vez
ainda, nem sequer por desaggravo ou re-

presália, nos desviámos.

E é só pelo respeito que nos elles mere-
cem, que, em vez de adornar aqui a nossa
folha com um bello quadro, só daremos
um leve esboço do seu assumpto, convidan-

do os curiosos a irem vel-o por inteiro no
jornal supra-indicado.

Manuel Ribeiro Neto, carniceiro na fre-

guezia de Mouriz, concelho de Paredes, fo-

ra em toda a vida (como seu pae José Ri-

beiro Neto) turbulento, arruador, e homi-
cida. Era o terror e horror dos arredores, o
tigre das feiras, o assombramento e o escân-

dalo das Justiças. Na própria fama dos seus

crimes estribava a sua impunidade. Mas,
em vindo a hora, um seixinho derruba o
Philisteu.

Um tiro emboscado deu com elle em ter-

ra moribundo, no caminho para a feira de
Baltar, na madrugada de 16 de Junho does-

te anno de 1842.

Attribuiu-se a façanha a João do Coelho,
moleiro do Penedo, em Paço de Sousa, a

quem o Neto, por antecedencias, ameaçara
com a morte.

Instaura-se o processo; ha contra o molei-

ro testemunhas; mas o pae do assassinado

não lhe é parte. Não importa: a mão que
prostrou o filho, jurou prostrar egualmente
ao pae.
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João do Coelho, acompanhado de um pri-

mo, e por ventura de mais alguém, vai es-

conder-se em uma cova nas Sete Pedras,

estrada de Penafiel para Entre- os- Rios, por
onde o seu sentenciado ha-de passar. Estão
concertando o como lhe atirarão, e tomarão
depois a fuga.

Um homem, que vai passando sem d^elles

ser visto, os ouve. Avisado por elle o ma-
garefe, pede ao Regedor que o acompanhe
com gente da Policia. Vão-se contra o sitio.

Os emboscados, mal descobrem a comitiva,

desamparam o posto correndo. Persegue-os
a Justiça bradando; acode povo*, toma lhes

o passo em um caminho estreito um lavra-

dor, fazendo arma de um forcado. O molei-

ro lhe requer passagem por bons termos;
depois com humildade de supplicas; depois
lh'a conquista, despenhandoo com um tiro.

Mas a demora o havia perdido: é alcançado
pela Justiça.

Prezo, e ferido gravemente, levam n-o
para Penafiel, em cuja Cadeia permanece.

aTalvez— diz com profunda philosophia
o autor no remate do seu artigo—talvez a
enormidade dos seus crimes, o propósito
deliberado com que foram praticados, e as
circumstancias que possam agravar-lhe a

culpa, abafem as vozes da piedade e mise-
ricórdia, e levem ao patíbulo aquelle infeliz.

N'esse logar horroroso, e na hora tremenda
do espectáculo sanguinário, cruel, e barba-
rissimo, ^irá elle expiar só as suas culpas?
jlnfeliz sociedade portugueza! [infelizes e
aurissimos tempos!»

(Rev. Univ.)





XLI

Criação do trigo sem terra, e cria-

ção da terra peio trigo

(Setembro de 1842)

Já por duas vezes falámos das formosas e

mui gradas paveias do trigo não semeado
em terra, nem em coisa alguma, se não met-
tido debaixo de palha.

N'um jornal francez de Janeiro d'este anno
achamos que o General Barão Hugonet fi-

zera também essa experiência. Lançou por
cima de um rochedo em Aveirac (Cantai)

uma porção menos má de grãos de trigo; co-

briu os de uma polegada de palha, carregada
com suas pedras para assentar bem sobre a

semente. Os ratos, murganhos, e corvos le-

varam da semeadura a sua decima industrial]

mas o remanescente germinou ás mil mara-
vilhas, veio a lume, e pulou com grande
pompa, não cedendo vantagem, nenhuma,
ás espigas das melhores terras de lavradio.

Tínhamos pedido aos nossos leitores mais
curiosos, que fizessem também elles a expe-
riência, e nos participassem o resultado; mas
nem a segunda, nem provavelmente a pri-

meira, d'estas nossas rogativas, sahiu até

hoje com despacho. Parece que n'esta boa
terra de Deus ha mais curiosidade para es-
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preitar a vida alheia, do que os segredos da
Natureza; e todavia este (como todos) pode,
se nos não enganamos, ser em muitos casos

prestadio.

Quem possuir gândaras, ou borneiras f&

chadas e nuas, pode espraiar por cima d'el-

las um mar de searas, e acrescentar, sem
nenhuma invasão nem compra, as suas fa-

zendas.

Sabido é como a Natureza costuma meta-
morphosear, pelo correr dos annos, os pedre-

gaes, os rochedos, e as ruinas mais estéreis,

em terrenos productivos: lança-lhes primeiro

em cima os musgosinhos; nos seus resíduos

semeia os musgos; nos d'estes, as hervinhas;

depois, as hervas; depois, os arbustos; depois,

as arvores, as selvas, e os mundos vegetaes.

Para isso andam as virações, os insectos,

as aves, os ventos, e os temporaes, disper-

sando e permutando, de toda a parte para

toda a parte, todos os géneros de sementes;

que já também para isso, e contando com
as que se haviam de perder, por cahirem

onde não podem germinar, prevenira a cada
ente vegetativo com milhares e milhões de

germes reproductores.

Se, pois, a camada e camada, se vão pelo

rodear dos annos, compondo e levantando

novos terrenos, ^quem não vê que d'estas

searas, assim continuadas, havia de a final

provir uma boa dilatação de território, e com
ella um visivel augmento aos frutos e ani-

maes, e ao homem, que por uns e outros se

mantém e se multiplica?
{Rev. Univ.)
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Pão múmia

(Setembro de 1842J

A prensa hydraulica, engenho de summa
valentia para comprimir, e de que ainda nin-

guém em Portugal (que nós saibamos) se tem
valido senão para descravar e assetinar as

impressões, anda já applicada pelos estran-

geiros a um grande numero de serventias.

Na guerra de Hespanha, por exemplo, usa-

ram os Inglezes de apertar com a prensa
hydraulica as palhas e fenos para a caval-

laria. Com reduzir assim o seu immenso vo-

lume, vieram a forrar grandes embaraços e

despezas nos transportes.

O que os Inglezes fizeram para o pão dos
cavallos, tentaram-n-o agora dois Francezes
para o pão da gente.

Metteram entre duas tábuas pães, uns
moUes, outros cosidos na véspera, e carre-

garam-n os com a prensa; sahiram reduzidos

á oitava parte de sua altura, e sem nenhuma
outra differenca.

Examinados, achou-se que, mudando as-

sim de feitio e dimensão, conservavam as

côdeas inteiras e illezas, e só o miolo tinha

ganho uma certa apparencia de vidro. Ao ti-

rarem-se, presentavam por fora um certo



5Õ Emprega da Historia de Portugal

lentor ou humidade,'mas que, por si mesma,
e em curto espaço, desapparecia.

Este pão, a poucos dias andados, ganha
tal seccura e rijeza, que parece de pedra;
fica livre de se arruinar; resiste á humidade,
á fermentação, e ao bolor.

Um pão d'estes durou perfeito, em casa de
um dos inventores, um anno todo; e no fim,

sendo examinado pela Academia das Sciencias

de Paris, sahiu approvado unanimemente.
Com um pão d'estes não se entra senão a

picão, ou a machado; é exactamente o in-

verso do milagre que o diabo pedia a Jesu-

Christo; mas, em se mergulhando no caldo,

ou em agua, dentro em pouco tempo se tor-

na a pedra a fazer pão, com o mesmo vo-

lume, cor, gosto, e cheiro, que a principio

tivera. Pode servir, como acabado de tirar

do forno, e obter dos gastrónomos os ap-

plausos que recebera dos Académicos.
Precioso é este invento para o forneci-

mento dos navios; para o Commissariado
dos exércitos; para as praças de guerra; para

o abastecimento dos logares onde por qual-

quer calamidade cahiu a fome; para as jor-

nadas dos que peregrinam por terras onde
falta o necessário; para os casaes e casas

de campo, onde se poderia fazer, de uma
vez e por atacado, a cosedura para a sopa
de todo o anno.

D'esta experiência do pão, animados pelo

bom succedimento, passaram logo a idênti-

cas nas batatas, e vários outros géneros de

comestíveis. Todas sahiram bem, segundo
parece.

{Rev. Univ).
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Poços artesianos

(Setembro de 842)

Tomamos o seguinte do Síècle de 2 do
corrente:

O snr. Degousée acaba de executar em
Claye, no prédio do snr. Féron, outro poço
artesiano, que jorra alguns metros para ci-

ma do solo.

Não menos findou outro em Annet em
casa do snr. Pèchard.
Em ambos aquclles districtos appareceu

a agua na mesma fundura, dando o descon-
to ás diôerenças de nivel dos dois terrenos.

Tem o primeiro furo 35 metros; o segundo
52 Um levou um mez a fazer; o outro seis

semanas.
«Para nós temos —acrescenta o Redactor

—que o bom êxito a que arribaram todos
os poços tentados pelo snr. L egousée no
valle da Mame, que já com estes são qua-
tro, decidirá a todos os que possuem fasen-

das em prados, a adoptarem este excellente

methodo de regar.»

jOutro tanto podessemos nós dizer! mas
parece que temos medo de quebrar o nosso
voto de pobreza.
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A Allemanha, e toda a Europa, furam as

suas terras ha já annos, e vêem com satis-

fação rebentarem aquelles repuchos, que,

parecendo de agua, são de prata, de oiro,

de existência, e de alegrias. A mesma Chi-

na se gosa também d'isso ha muitos séculos.

Só nós, com as machinas á mão, nos deixa-

mos finar de sede sobre terras áridas, que
talvez estão cobrindo ricos mares de agua
doce.

Baldou-se, ou suppôz-se baldada, a pri-

meira tentativa artesiana no largo de S.

Paulo d'esta cidade. Bastou isso, para em
nenhuma outra parte se fazer segunda; e

assim se desaproveitaram uma possante

machina, a dextreza e pratica dos seus ser-

ventes, a sciencia de tamanha sciencia!), a

boavontade (jtão provada!) do inspector,

que para taes obras tinhamos, e ainda ago-

ra temos tanto á mão, o distinto geólogo, o

snr. Barão d'Eschwege.
Veremos em que param as famosas ten-

ções e projectos acerca do Alemtejo. Os
projectos são exequíveis, são fáceis, são

facillimos; as tenções, havemol-as por sin-

ceras, por firmes, por enérgicas; mas. ..

.

temos (repetimol-o) temos medo á summa
religiosidade do nosso Portugal, em não
quebrar, nem consentir que alguém lhe

quebre, o seu voto de pobreza.

{Rev. Univ.)
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A festa no Castello de S. Jorge

(Setembro de 1842)

O castello de Lisboa, ou antes a Lisboa
velha, a Lisboa romana e moira, teve três

belios dias de religiosa festa christan, das

suas muralhas e portas a dentro. Os bairros

mais remotos acudiram lá, como filhos e ne-

tos que vão tomar quinhão nos regosijos de

uma avó muito querida.

Nunca a solemnidade de Nossa Senhora
da Gaça psssára com tanta pompa, como
nos dias 18, 19, e 20 do presente Setembro.
A formosura da estação, em sitio d^onde
tanto mar e terra se descobre, estava cons-

pirando, com as diligencias dos festeiros,

para a satisfação que geralmente se experi-

mentava.
A illuminação, que obteve os maiores ga-

bos, foi traça e direcção do Ex."'^ Governa-
dor, o snr. Pinheiro Furtado. Resplandecia
ella, não (segundo o estylo) entre montes de
loiros e buxos, mas distribuída com muita
novidade e graça, por uma grande e ele

gante fábrica de madeiras pintadas e doi-

radas, erecta sobre uma alta plataforma, e

dividida em cinco vãos. Eram os das extre-
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midades para as duas bandas de musica, a

do 2 e a do 12, que os respectivos Com-
mandantes para ali gratuitamente mandaram,
para tocar todos os três dias. No do centro

brilhava a Imagem, a que se dirigiam aquel-

les cultos. Um dos dois intermedos era oc-

cnpado pelos mordomos; o outro, pelos car-

gos. O todo produzia o melhor eífeito.

Na praça Nova, parada do batalhão 12,

onde se estabeleceu o arraial, um alto mas-
tro (chamam-lhe os francezes de cocagne)

com prémios pendentes do tope, mas todo

encebado e resvaladío, para quem os pre-

tendesse ir tomar, desafiava as ambições
dos rapazes; e os exforços d'estes, repetidas

vezes mallogrados, davam sobejo pasto de

riso aos espectadores.

Em todos os três dias não occorreu o mais

leve dissabor.

Esta festa deu occasião a muitos milhares

de pessoas para presencearem pelos seus

olhos os notáveis melhoramentos, que ulti-

mamente se teem feito n'esta parte- da cida-

de, que, se, como obra militar, é hoje com-
pletamente inútil, pelo menos como antigua-

íha, Deus sabe se de mais de dois mil annos,

é certamente acredora de veneração.

(Rev. Univ.)
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Desastrado incêndio rural

(Outubro de 1842)

O Snr. J. J. da Silva nos relata miúda-
n^ente o incêndio da tapada de Nogueira, a-

par da villa de Mogadoiro em Traz-os-Mon-
tes. Acarta mereceria estampada por inteiro,

pela poética viveza de suas cores; mas so-

mos constrangidos a resumil a.

«Era esta quinta de Nogueira um fechado
e antiquissimo bosque, de uma boa légua

de circuito, enriçado a espaços de espessura

de matagal.
aD'onde, ou por que mão, cahisse para ahi

a semente do incêndio, não é possivel adivi-

nhaí-o; mas para pegar achou matéria bem
predisposta no ressequido das plantas, fartas

de estio, e possante auxiliar no vento que
por três dias assoprou, e revolveu aquelle

inferno de chammas.
«De léguas acudiu povo; primeiro a com-

bater o elemento indómito; mas em vão;

depois, a arrancar-lhe o que tosse possivel;

ultimamente, a gosar do bello horror de um
tal espectáculo, em que todas as fibras sen-

sitivas do coração despertam, e dão som, e

em que n'uma hora se experimentam sensa-
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coes, que gerações inteiras passam sem co-

nhecer.

«Este painel movediço, pelo jogo e varia-

dos effeitos da luz e do fumo, de dia e de
noite se transformava, multiplicando prase-
res indefiníveis aos olhos e á imaginação.
Assim é o homem. Eu só conto o que pre-

senciei, e o que eu mesmo senti.

«A casa da quinta salvou-se a poder de
exforços, e apparece agora como uma ilha

perdida no meio de um mar de cinzas.

«Do immenso gado, que habitava da quin-

ta a dentro, quasi tudo escapou, perdendo-se

e perecendo algumas crias novas, que, des-

lumbradas pela novidade da scena, corriam
impróvidamente a ofterecer-se emholocausto.

«Os visinhos deplorarão muito tempo esta

tragedia, que não só destruiu um brasão dos
arredores, mas a muitos os lesou em seus

interesses, porque a generosidade dos donos
de Nogueira a nenhum pobre defendia o cor-

tar na sua matta, com que fazer sua cosinha,

e aquecer-se a si e a seus filhos, nos des-

compostos serões dos invernos de Traz-os-

Montes.»
{Rev. Univ.)
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Os arcos das aguas-Iivres

(Outubro de 1842)

Rosa digna do seu nome por belleza, mais
digna ainda por ingénuas e amáveis quali-

dades, Rosa tinha dezasseis annos. Era se-

gundo se diz, tratada com desamor, e até

aspereza, por sua mãe.
Não pertence á Imprensa o segredo das

familias. Ignoramos, e queremos ignorar, a

rasão que poude obrigar a mãe a pôr mãos
violentas em sua filha, a fazer correr com
pancadas o seu sangue, com reprehensões e

injurias as suas lagrimas.

Rosa esgotou de todo a sua paciência, e

rebellou se; não contra quem lhe dera a

existência, mas contra a existência mesma,
que na flor da edade já lhe não ofFerecia

senão amarguras.
Apenas concebida a funesta determinação,

a fascinadora altura do Arco grande se lhe

apresenta logo á ideia, a seduz, a arranca
da casa materna, a attrai, a empucha com
uma força irresistível.

Já trepava ao parapeito, quando um vian-

dante, a ponto deparado para a salvar, acor-

re, arrebata-a violentamente, constrange-a a
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viver. Vive; mas a queda que deu nas lágeas

do caminho, debatendo-se contra o seu sal-

vador, a teve de cama por alguns dias. Es-

ta primeira tempestade foi a 29 de Setem-
bro. Passou.

jOutro tanto podessemos dizer de um in-

feliz mancebo, que na mesma semana, e do
mesmo sitio, se arremeçou para a Eterni-

dade! . .

.

Haviamos pedido á Policia, por tudo
quanto ha de santo e venerável no mundo e

fora d'elle, uma e muitas vezes lhe havia-

mos pedido e obsecrado, que defendesse

com guardas o ingresso d'aquella ponte da
morte a todo o caminhante desacompanha-
do. Devia de ser insensato o nosso requeri-

mento, pois que nunca obteve despacho.

Convertei o hemos hoje em outro, que
por ventura logrará melhor fortuna.

Tem mostrado a experiência, que essa

mesma pequena difficuldade, de subir ao

parapeito para dar o salto, tem salvado

(como d'esta vez) a alguns outros desespe-

rados. Mande-se rasgar n'esse parapeito

uma boa portada, sempre aberta para a

profundez do valle; escrevam-se-lhe por ci-

ma, em grandes letras bem doiradas:

FÁCIL E GRATUITA

SAHIDA DO MUNDO PARA QUEM QUIZER.

O cemitério não fica longe; puchem-n-o
até aos pés do soberbo monumento; abram
n'elle uma grande cova, bem para baixo do
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despenheiro, para poupar excusados traba-

lhos quotidianos aos enterradores, que, sen-

tados nos degraus de algum tumulo, ou en-

costados ás suas enxada.>, gosarão do novo
e romântico espectáculo de ver chegar vi-

vos e sãos, e por seu pé, ao cemitério, os

que um momento depois hão-de enterrar.

Pediriamos também (se ousássemos pedir

ainda mais) que a este valie dos suicidas se

desse algum titulo, que melhor convidasse a

imag nação: o Valle do repotso, as Delicias^

ou outro ^emJelhante; que o abysmo se plan-

tasse de verdura e flores, para m.elhor ca-

ptivar os olhos; e que, íin^ilmente, lá em
cima houvesse de dia e de noite, quem acu-

disse aos irrcsolutos com o decisivo cepo de
bebida espirituosa, que (dcsde V7crther
para cá) tantas vezes, e tão cfficazmente,

ha servido em semelhantes lances.

Este officio, para que se nos não objecte,

como já se nos objectou, contra as guardas
com o eterno argumento da míngua de di-

nheiro, não faltaria quem de graça, e por
mero gosto, se oíferecesse a preenchei o;

por exemplo os moralisbimjos defensores das

corridas de toiros, ou o carrasco velho, os

propagadores das Memorias do diabo^ ou. .

.

muita gente que não queremos nom.ear.

{Rev. Univ.)
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A imperatriz da Rússia

(Outubro de 1842)

Gatherina II foi o grande homem do seu

sexo.

Para pedestal á estatua de Pedro o Gran-
de, mandou ella aparelhar um immenso ro-

chedo; para pedestal da sua própria, aca-

nhada base fora o Gáucaso. A sua gloria se

compôz de todas as espécies de glorias. O
que ella concebeu, tentou, e perfez, custou
depois a relatar largos annos de trabalhos

ás pennas dos mais diligentes historiadores.

^Desejais conhecei a ? eis aqui o seu re-

trato, de não menos hábil mão que a de
Frederico, também o Grande:

«Semíramis capitaneou exércitos; Isabel

de Inglaterra está no rol dos grandes políti-

cos; Maria Theresa de Áustria manifestou
muita hombridade no subir ao Throno; mas
legisladora, ainda mulher nenhuma o havia
sido. Para a Imperatriz da Rússia estava

esta gloria reservada.»

^Quereis melhor retrato do que este, que,

posto que íiel, não passa de contornos? Eil-o

aqui; é desenhado por ella mesma, escre-

vendo de seu punho ao illustre Zimmermann:
«Se o meu século me houve medo, não
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teve *por onde: nunca foi intenção minha
aterrar a ninguém. O que eu só desejava era

ser amada e estimada, segundo o que valho;

mais não.

«Sempre tive para mim que mecalumnia-
vam, por me não comprehenderem. Nunca
tive ódio nem inveja a quem quer que fosse.

O meu desejo, e o meu gosto, era fazer di-

tosos; mas, como a dita depende do génio

de cada um, esse meu empenho sahiu bas-

tantes vezes desvingado.

«A minha ambição não era má, que bem
o sei eu; mas parece-me que me abalancei

a mais do que era rasão, quando pressup-

puz os homens capazes de virem a ser ra-

cionáveis, justos, e fehzes. A raça humana
em geral propende para a sem-rasão e injus-

tiça.

«Apreciei a philosophia, porque sempre,
de meu natural, fui singularmente republica.

Não digo que não haja ahi notável coníradic-

ção entre este geito do meu ânimo, eo ilii-

mitado poder do meu officio; porém, ao me-
nos ninguém dirá, em toda a Rússia, que
me visse nunca abusar de tal poder.

«Amo as Bellas-Artes por mera inclinação.

Quanto aos meus escritos, não os tenho em
grande conta; gostei de fazer minhas tenta-

tivas em vários géneros; entendo que tudo
qjunto n'isso íiz sahiu muito medíocre. Por
isso também, acabado o passa-tempo, já lhe

não dava a mínima importância.

«Quanto ao meu comportamento politico,

forcejei por seguir as traças que me parece-

ram mais úteis para a minh-i terra, e para

as outras menos repugnantes. Se melhores
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as tivera concebido, melhores as tivera ado-
ptado.

«A Europa atemorisou-se dos meus desi-

gnios; não teve rasão: todos houveram re-

dundado em proveito seu. Se a mim me pa-
garam com ingratiaões, ingrata ninguém dirá

que eu fosse nunca. Muita vez me vinguei

de meus inimigos, perdoando-lhes, ou fazen-

do-lhts ainda benefícios.»

Agora, que já por dois retratos conheceis
o seu interior, ^não desejais conhecer por
fora o vaso em que tão rica alma se encer-
rava? Pois vinde: a varinha do condão do
artista o acaba de fazer subir das trevas

do sepulcro á luz, com todo o esplendor,
com toda a iliusão, com todas as graças da
vida.

O ultimo retrato de Catherina é obra do
snr. Lopes.

(Rev. Univ.)
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Maravilhas no mar

(Outubro de 1842)

O velho Neptuno, o mythologico déspota
dos mares, também tem padecido revolu-

ções nos seus estados, como os da terra.

Os homens, que d'antes apenas se afoita-

vam a remar por suas orlas nas bonançosas
primaveras, e que, ao encetar e remar suas
viagens, lhe oíFereciam na praia o sangue dos
toiros, e nas aguas, para as damas de sua
corte, ramalhetes de flores e generosos vi-

nhos velhos, teem-lhe imposto Constituições
sobre Constituições, zombam de suas barbas
honradas, correm em todas as estações pelo
meio do Oceano atónito, escarnecem de suas
tempestades pela sciencia das manobras, de
suas calmarias pela obediência do vapor.

O que Virgílio dizia, para encarecer a ma-
jestade do Rei das Ondas, a qualquer bar-
quinho se pode hoje applicar:

Atque rotis summas levibus perlabitur undas.

E não são cavallos marinhos os que pu-
cham estas carroças equóreas; é o próprio
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sobrinho doesse autócrata de todos os mares;
é Vulcano, prezo, e trabalhando ás ordens
de dois mortaes enfarruscados.

^Só isto? não.

Se a desg aça faz perecer algum baixel,

um collete, uma cravata, ou um chapeo de

ve>ito, permittem que os náufragos o insul-

tem impunemente, boiando no píncaro das

vagas.

Hi summo in fluctu pendent. . \

Se alguém desprésa esta prevenção, e vem
no rolo ás praias afogado, ahi está a Ca-
ridade, que ajudada da Sciencia lhe restitue

ávida.
^Nada mais? mais, e muito mais.

Centos de estudantinhos allemã^s foram
ha dois dias dar bailes nas suas planícies li-

quidas, mascarados em Tritões e Nereidas,

cavalgando airosamente os seus golfinhos.

Os Búzios vão passear pelos seus valles

invisiveis.

,Um In^lez offerece-se a estar lá dias e me-
zes, edificando, ou d vertindo-se, com luzes

acezas como em sua casa.

Outros vão sacar a carga dos navios afun-

dados. Outro, para destruir esses parceis

de madeira, desce a recheal-os de pólvora;

e cá de fora, e de longe, por via de um con-

ductor, ordena á pilha voltaica lhe arremesse
o fogo.

^•Está tudo? ainda não está tudo.

Em Marselha um homem chamado Mal-

beck construe um navio insubmergivel, em
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que sai do porto, quando todas as outras

embarcações, atormentadas do mar e vento,

atropeladamente a elle se recolhem. Muitos
portos do iVlediterranco teem visto, quando
mais descompostos andam fervendo os ma-
res ermos, esta baleota, creada nos montes,
arremeçar-se ás vagas com o seu Jonas no
ventre, e brincar com as procellas, sumir-se,

levantar-se, e desapparecer, para voltar de
novo a rir e caretear contra as carrancas do
ceo.

^Desejais conhecer este prodigio?

O casco remeda no feitio a um recurvado
e grande peixe, se não que é vertido intei-

ramente de ferro. Para se lhe entrar no bojo

tem um alç pião, que por dentro se fecha

hermeticamente. Leva um mastro alto e de
ferro, com sua vella de seda, e de seda toda
a enxárcia. Tudo para elle é festa, porque é

immortal. Se vem bonança, sai-se opropheta
do ventre para o espinhaço da sua baleia, e

a remos ou á vella se leva segundo lhe ape-

tece. Volve o temporal, torna a sumir se.

Gome, bebe, dorme; ou, se quer desenfadar-

se, vai vogando com remos, que meneia por
buracos, por onde a agua não tem licença

para entrar. O ar desce-lhe por um furo,

que vai sahir ao tope do mastro. Se algum
pouco de agua penetra por uma junta, des-

carta se d'clla dando á bomba. A sua dis-

pensa são caixas de lata; a sua cama, um
odre chato de borracha prenhe de ar.

Se vão por diante (que hão de ir) as feiti-

çarias da Sciencia, não terá o mar outro re-

médio, se não receber de nossas mãos as ca-

deias, com que Xerxes em vão pretendera
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agrilhoal-o; e virá tempo, em que os nossos
bailes e clubs, as nossas universidades e pas-

seios, as nossas feiras e batalhas, e Deus
sabe se até as nossas romarias e fogos de

vistas, se virão a fazer debaixo de agua.

[Rev. Univ.)
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Como se ha-de fazer um prédio
rústico, sem gastar

(Outubro de 1842)

Pela carestia do fabrico se ficam de poisío

muitos e muito bons terrenos. E* uma das
maiores lástimas para quem viaja por este

Portugal.

Um homem tinha de seu um espaçoso oi-

teiro arripiado de matto, e desejava feitori-

sal-o; mas, quando se dava a cuidar na des-

peza, cahia-lhe o coração aos pés. A neces-

sidade, que tem sido a sugeridora de mais
de metade dos bons inventos, lhe inspirou o
seguinte, que transformou todos os seus sar-

çaes e balsas em palmitos de parras e ca-

chos, e d'aquellas vertentes estéreis lhe fará

correr mananciaes de vinho.

Dividiu o oiteiro em treze talhões; repar-

tiu doze por doze trabalhadores, que se obri-

garam a desbravar cada um o seu, e culti-

val-o segundo seu dono determinasse, e, já

se sabe, á vista dos seus olhos, recebendo
cada um em remuneração toda a colheita

dos dois primeiros annos em que a houvesse.
A decima-terça parte, desmoitada e lavra-

da pelo mesmo dono, ficou, para dar todo o



76 Emprega da Historia de Portugal

seu fruto, de galardão ao mais diligente c

bem succedido dos doze competidores.

Cumpriu se, de parte a parte, escrupulo-

samente o contrato.

A qu nta já lá está, mui vestida e reves-

tida de esperanças; os colonos, pulando de

contentes, com o olho na vindima proxim.a;

e o proprietário, mais contente ainda, por
ter feito do nad-^, e sem nada, um thesoiro

para si, um património para seus herdeiros,

e um invento de préstim.o para todo o mun-
do: bom pa^^a os pobres, bom para os ricos,

bonissimo para a sociedade de qualquer Es-

tado.

Pensem, se poderem, n'isto os senhores

das terras desaproveitadas, e os Municipios

que possuirem baldios e maninhos.

(Kev. Umv.)



Associação dos advogados
de Lisboa

(Outubro de 1842)

Tivemos a honra de ser convidados á ses-

são solemne, com que a Associação dos
Advogados inaugurou, no dia 5 do corrente,

o anno b.° de seus trabaliios. A sala, onde
se haviam feito notáveis melhoramentos,
armada de sedas, alastrada de tapetes, e

esplendidamente illuminada, correspondia ao
luzido do num^eroso auditório.

Presidia o snr. Manuel Félix de Oliveira

Pinheiro, decano dos nossos Advogados,
que abriu com uma allocução, m.odesta e

urbana como elle, o nobre acto.

O 2.*' Secretario, o snr. Augusto César
Barbosa, deu conta do a que pela rasão do
seu officio era obrigado, acompanhando
essa relação com um discurso acommodado
ao lanço.

O 1.^ Secretario, o snr. Silva Abranches,
leu uma elegante exposição dos trabalhos

juridicos do anno findo.

Seguiu se o snr, António Gil, com uma
oração de abertura, em que, com o seu

modo original e chistoso estylo, pretendeu
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ventilar a questão, se havia na ordem judi-

cial jerarchia, como suppÕe a Novíssima
Reforma; rematando, depois de ponderar
algumas fortes objecções, com este texto

horaciano, que para epigraphe tomara:

et quoe

desperat tractata nitescere posse^ relinquit.

O snr. Abel Maria Jordão de Paiva Manso
derramou sobre o sepulcro do seu amigo e

consócio o snr. Emygdio da Costa ricas flo-

res de eloquência, e lagrimas ainda mais ri-

cas.

Finalmente, o snr. João de Sousa dos
Santos Ferreira dissertou, com muita eru-

dição e copia, acerca da polygamia, como
ponto de physiologia, de philosophia social,

e de jurisprudência.

Sahimos desejando largos dias de dura-

ção a uma Sociedade, cujo timbre é a Lei\

e que, para defensão d'ella, tem reunido no
seu grémio quasi tudo quanto ahi ha de mais
illustre no foro pátrio.

{Rev. Univ.)
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Ou rosalgar, ou casamento

(Outubro de 1842)

Um Castelhanito, caixeiro n'uma respeitá-

vel casa de commercio d'esta cidade, anda-

va perdido de amores por certa menina, de

quem era correspondido. A fortuna, que
trata muitas vezes aos amantes como sempre
trata aos poetas, punha sérios impedimentos
ao consorcio, de ambas as partes suspirado;

e augmentava o amor, pelas difficuldades.

Emquanto a pobre namorada no canto do
seu quarto, sosinha, banhava todo o dia a

costura das suas mãos com as lagrimas dos

seus olhos, el enamorado, em pé diante do
contador do seu escritório, misturava na
correspondência mercantil, de que era en-

carregado, as mais distrahidas finezas e

requebros, e matizava as facturas dos arro-

zes e chitas com protestos de ternura, que
iriam talvez sensibilisar as entranhas sêccas

dos mais encanecidos tendeiros de Traz-os-

Montes ou do Algarve. Era um verdadeiro

supplicio de Tântalo : \
viver afogado em

fazendasl jnão ler, não registar, senão trans-

acções de milhares de duros ^ de contos de

reis ! j em si não sentir senão aflectos, e
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uma formosa imagem no coração! je nas
algibeiras algumas dúzias de escritos ricos

de paixão, mas pelos quaes qualquer reba-

tedor não daria mais (posto que também não
daria menos) do que pelos mais respeitáveis

titulos de «ciasses inactivas».

Aconselhado da desesperação, concebe a
heróica resolução de se matar.

Sabedora d'este projecto a sua amante
(não é para mulheres o ficar se atraz em
pontos de amor) quer que, assim como a

sympathia reuniu as duas almas, o mesmo
copo, a mesma hora, e, se poder ser, a mes-
ma sepultura, reúna os seus corpos para
sempre. Não era bem um matrimonio eccle-

siastico; mas pelo menos, sempre jera um
consorcio romântico, um sacramento in^^ti-

tuido pelo diabo nas suas Memorias, que são
o Evangelho hoje em dia mais folheado.

^Como, porém, obter o veneno?
Os ratos do armazém se apresentam como

pretexto mui plausível. Um medico, patricio

do mancebo, e que, nas horas vagas da cli-

nica, se entretém vendendo quina e choco-
late, enganado pelo seu amigo, e na melhor
fé possível, lavra a receita, por onde dentro
em pouco uma farta dose de arsénico, para
dois, já se achava a dissolvtr em agua n'uma
garrafa.

Suspeitando, por antecedencias, algum si-

nistro projecto, os companheiros do infeliz

seguem-n o, vigiam-n o, espreitamn-o, por
toda a parte e a todos os momentos. Furio-

so com estes novos empachos, e esquecen-

do se, em sua allucinação, do ajuste feito e

jurado com sua dama, a bebida para dois
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elle só a exgota n'um relance, e de um uni-

CO trago, até ás fezes. Chamam-se e acodem
médicos; applicam-se antídotos; salvase a

victima a seu mau grado.

Convencido, pela experiência, de que o
seu fado o não destina a acabar como os ra-

tos, recorre a segundo e mais eíficaz remé-
dio.

Na terça-feira 4 do corrente desappareceu
com a sua namorada.
O suicidio presumira em vão levaras lam-

pas ao casamento. O casamento, segundo
todos presumem, veio a final triumphar do
suicidio.

Os versados em novellas, em dramas, ou
somente em sonetos, sabem a que pouco
se limitam as ambições da gente moça e na-

morada: um valle, uma gruta, uma ilha de-

serta, são o bello ideal das suas sonhadas
felicidades.

Falta saber onde jaz a ilha deserta, que
os nossos viajantes escolheram para refugio

e vivenda dos seus amores.
{Rev. Univ

)
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Omnipotência do amor

(Outubro de 1842)

O carrasco Simões é viuvo ha já alguns

annos.

Posto que a primeira experiência, que fi-

zera do matrimonio, não fosse das mais
afortunadas (ou talvez por isso mesmo), em-
prehendeu segunda, acrescentando a uma
prisão perpétua outra prisão perpétua: á do
Limoeiro, a do casamento.

Parece que o mais difficultoso seria achar
mulher, tão superior (ou tão inferior) a todos
os respeitos mundanos, tão desquitada da
Natureza, e tão vazia de feminidade, ou, em-
fim, tão caritativa e generosa... que acei-

tasse a sua mão. Achou-a comtudo: moça
de vinte annos, e não destituida de formo-
sura.

Correram os proclamas, e excusado é

advertir que não appareceram impedimentos.
Faltava só apertar o laço; senão quando, o
Prelado da Província, segundo nos afSrmam,
avoca o negocio, e denega (ou pelo menos
não expede) as licenças necessárias.

Não sabemos dizer em que prenderam os
seus escrúpulos, os quaes, attentas as mui-
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tas letras, virtudes, e prudência do Pastor,

não deviam de ser sem fundamento.
Lembra-nos que o moralista grego, vendo

aparelhar-se as bodas de um ladrão seu vi-

sinho, escrevera aquella fabula das rans pe-

dindo a Júpiter que não deixasse casar o Sol,

fundando-se em que, se um único Sol lhes

seccava os charcos de sua vivenda, ^que se-

ria d'ellas quando começasse de haver soe-

sinhosPl

^Recearia aqui o venerável Pastor a propa-

gação de lobos no seu rebanho?
Se Sua Em.* pode prohibir, e prohibiu,

este consorcio repugnantíssimo, uma consi-

deração ha, que a nós nos faz íôrça para

louva! o; Jião porque julguemos, como Eso-

po, que de ladrões hão de proceder forçada-

mente ladrões, e carrascos do carrasco; mas
porque os filhos do carrasco seriam infames

aos olhos do mundo; seriam homens evitados

e fugidos, desterrados na própria terra, ver-

dadeiros párias no meio da sociedade, inha-

bilitados para tudo. . . (salvo para toireiros).

Assim, o que á primeira vista pareceria

sobejidão de rigor, considerado de mais per-

to se reconhece caridade; e tão extremada,
que o seu alvo não anda aos olhos, nem es-

tá ainda na existência, nem sequer n'um fu-

turo certo.
{Rev. Univ.)
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Os Príncipes francezes

(Outubro de 1842)

O Príncipe de Joinville e o Duque d'Au-
male, chegados em quatro dias de Brest a

Lisboa, entraram no dia 20, e teem sido de-

vidamente festejados pela nossa Corte, que
lhes oífereceu por hospedagem os Reaes
Paços de Belém.
Apressam-se em ver todas as curiosida-

des da Natureza e da Arte, assim da cidade

como dos arrabaldes, captivando por sua

lhaneza a quantas pessoas com elies tratam.

D'aqui partirá o Príncipe de Joinville para

o Brazil, commandando a «Belle Poule», em
que veio; fragata para sempre célebre, por
haver sido a que trasladou do desterro para
a Pátria o cadáver proscrito do Proscrito

Imperador dos Francezes.

O Duque d'Aumale ir-se-ha, não para Ma-
drid, onde se crera que o amor o chamava,
mas para Argel, d'onde o está chamando a

gloria, porque o Outono, em que estamos,

vai ser assignalado, segundo se diz, por uma
rija campanha contra os Árabes do deserto.

{Rey. Univ.)
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^

Um monumento... veremos de que

(Outubro de 1842)

Lembrou emfiir», depois de oito ^nnos, con-

sagrar a Dom Pedro um monumento na pra-

ça do seu nome, em frente do theatro, que
(pelo menos) terá de portugue\ o nome de
sua Augusta Filha.

Para superintender na obra foi deputada
uma Junta composta dos snrs: Marquez do
Fayal, Conde do Farrobo, Visconde de Por-
to-Côvo de Bandeira, José da Silva Carva-
lho, Polycarpo José Machado, o Governador
Civil de Lisboa, José Bento de Araújo, e pre-

sidida pelo snr. Duque de Palmella.

A esta Junta pertence promover donativos

para os gastos da edificação, e propor á ap-

provação do Governo o desenho que preten-

der executar, e a eleição do sitio, se algum
outro lhe parecer mais acommodado.
Mas...

^
quem acreditaria, que até em

coisa de tão estreme gloria, se nos haveria

de introduzir vergonha, e mais que vergo-

nha, escândalo e abominação?
Engana-se ao Governo. Abusa-se impu-

dentemente da sua boa- fé. Inculca- se-lhe como
architecto portugue\ um architecto estran-
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geiro; e um risco do snr. Lodi, italiano,

baixa por consequência recom.nendado do
Throno da Rainha á meza da J>.nta, para,

segundo elle (se parecer bem) se lavrar o
mármore, em que as gerações, descobrindo
a fronte ao passar, adorarão o Nome do Li-

bertador.

Protestamos em como o Throno, e os seus

Ministros, foram necessariamente innocentes

d'este reo pensamento, o mais desnacionai

e antinacional de quan'os teem abortado em
nosso tempo. Nem a Fiiha de Dom Pedro,

nem os Ministros da Filha de Dom Pedro, e

ainda ha pouco soldados seus, podiam querer

que a tão portuguezas Cinzas, e tão herói-

cas, se fizesse o mais covarde, o mais cruel, o
mais inútil desacato.

A afronta ao homem vivo pode ser vin-

gada ou perdoada; mas a bofetada no cadá-

ver, que já não pode senão estremecer so-

bre suas tantas coroas, e suspirar um sus-

piro só ouvidj de roucas almas... ^•profa-

nação! jprofanação! ;demencia, e sacrilégio!

Ressoe a nossa voz sob as abóbadas dos
Paços Reaes, ainda saudosos do Rei Sol-
dado, do Rei Legislador, do Rei Homem,
do que poz seu descanço e vida, pela vida,

pelo descanço e gloria de quanto era ou se

chamava poríugue{, Eccôe por lá o nosso
grito de súbdito e portugez leal:

aFoi lançada uma atroz mentira nos ou-

vidos da Majestade, para que dos seus lá-

bios íiliaes e piedosos sahisse uma palavra,

a que os inimigos podessem chamar ingrata

e néscia.»

Este risco, de mãos forasteiras, temos e
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devemos ter fé em que o mesmo Governo,
agora sabedor da traição, o mandará re-^ti-

tuir de repente ao seu autor, louvando-lhe,

agradecendo lhe, a boa-vontade, o zelo, e a

devoção, que o abalançaram até ao temerá-

rio, ao defezo, ao impossível.

O monumento de Dom Pedro é nos?o, só

nosso, e todo nosso, e para nós, só para

nós, e todo para nós. Só architectos portu-

gue^es, o hão-de riscar; só hcaços poríugue-

;^es, e em pedreiras portuguesas^ hão de ar-

rancar o m-armore; lavrai o e poiil-o com os

ferros das nossas minas; trazei o em carros

criados nos nossos montes. Mãos portugite-

:{as o hão-de assentar, depois que a Mão da

Rainha de Portugal lhe lançar no alicerce o
primeiro canto; e a voz que dirigir a obra

ha-de se exprimir nos sons varonis que fa-

lava Camões, e não nas mellifluas toadas

á'll Pastor Fido, ou d'// congresso di Ci»

téra,

^Qual seria o filho d'esta boa terra, que
hoje, depois de passada ha treze séculos a

dominação romana, consentisse em que um
Romano viesse levantar um monumento, aqui,

no meio da nossa Capital?

^Qual será a bolsa, que, requerida para

concorrer para ahi com o seu dinheiro, se

não feche com generosa indignação?
—O monumento de Dom Peiro respon-

rão todos — lá está completo e indestructivel

na Historia; esse sim que o riscou elle, e

ajudámos nós a edificai o. Se quereis assen-

tar-lhe ao pé outro de vergonha sua e nossa,

fazei-o; mas não nos convideis para vossos

cúmplices; porque em os Francezes, os In-
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glezes, os Allemães, os Bárbaros, e até os

Italianos, passando por ahi, a rir da nossa
emprestada architectura, queremos nós pro-

testar contra o escárneo, e dizer-lhes cuja

foi a traição e a covardia.

Chamae os architectos portuguezes. Vereis
como esquecem a oíFensa, ainda tão recente;

como se apressam para este concurso glo-

rioso; e como, consagrando um padrão ao
seu Principe, consagram ao mesmo tempo
outro á gloria de si mesmos, e ás Bellas-Ar-

tes nacionaes.

^•Não terão elles mãos e alma... só por-

que são portuguezes?
Ainda que assim fosse, mais valera uma

só pedra de cabeceira posta a Dom Pedro
conoo a soldado razo, por um filho d'este

Povo a quem Elle redimiu, do que o tumulo
de Trajano *, a columna de Vendôme, ou a

pyramide grande de Memphis feita e collo-

cada por um extranho.

^Não deram já ahi ai signor Lodi a fei-

tura do theatro novo, monumento da nossa
Rainha?. . . (da nossa Rainha, sim, que não
da sua) ^Arremataria elle a edificação de to-

dos ps nossos monumentos?
Não o conhecemos; não o guerreamos;

^e para quê? Seja académico de mérito; edi-

fique pontes suspensas e estufas,e não sabe-

mos que mais prodígios, pregoados e blazo-

nados em algum jornal. . . portuguez. Dêem-
lhe quanto se achar justo, ou aprouver: dire-

* Não será de Adriano?
Os Editores.
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cção de obras, magistérios, rendas, conde-

corações, titulos, tudo. Levantem-lhe até es-

tatuas e agulhas. Mas... jem nome de Deus!

que não ponha mão no monumento de Dom
Pedro, nem em representação alguma da

nossa gloria. Que o desmaginem d'essa ten-

tação diabólica, se a tiver; se a procurar le-

var a eífeito, que o repulsem.

Que o repulsem. . . como os seus patricios

repulsariam ao próprio architecto da Bata-

lha, se ressuscitasse, e fosse oíferecer-se em
Roma a edificar outra egual maravilha, em
honra de um Principe italiano que houvesse

libertado a sua Pátria.
{Rev. Univ.)





LV

Homenagem ao antigo e ao mo-
derno

(Novembro de 1842)

No centro de Lisboa, a meia encosta da
parte oriental do monte de S. Roque, jazia,

não ha ainda oito annos, um informe cahos
de ruinas.

Eram, começando pelo alto, o muro velho
de D. Fernando, e os paços dos Condes da
Vidigueira, descendência do grande Almi-
rante dos mares da índia; e, aos pés d'estes

desenganos da grandeza, descahindo já para
o valle do Rocio, terrenos quebrados e per-

didos, para onde nem já lançavam olhos os

fidalgos seus stnhores.

Nesta porção da cidade, onde a lima surda
do tempo, e o desleixo dos homens, consu-
maram a obra do terremoto, enxameava em
paredeiros immundos e doentios, em becos
enleados, em pateos encantados, e quasi in-

cógnitos á própria Policia, tudo que a socie-

dade tem de fezes: a prostituição, e embria-
guez, o roubo, a nudez, e a fome; a moci-
dade caduca, a infância sem alegria, a ve-

lhice sem veneração; todas as pragas phy-
sicas, todas as pestes da moral.
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Appelidavam os clérigos da Parochia ao
sitio o hospital d'ella, pelo contínuo exerci-

cio em que se ahi andavam o Viático e a

tumba; os visinhos, a galé do bairro; os pas-

sageiros, a sentina da cidade. Eram os ver-

mes, que viviam e morriam dentro n'aquel-

le cadáver de um povoado, que, outr'ora em
pé e florescente, ria para o sol da manhan,
hombreando vaidoso com os outros montes,
seus visinhos d'alem-valle.

Grande parte d'estas ruinas passaram, suc-

cessivamente, para o dominio útil de um par-

ticular emprehendedor e perseverante.

Ninguém lhe invejou a acquisição. Todo o
sitio parecia irrevogavelmente condemnado
ao desamparo, entendendo-se que só braço
de Rei seria possante para o restaurar; mas
o génio firme e determinado é também Rei.

O snr. Caldas Aulete, dentro em poucos an-

nos, metamorphoseou tudo.

Quasi que nada existe já de quanto pejava

esse espaçoso e singular terreno, que inter-

valava as duas casas de mais oppost?. índole,

que na cidade havia: a Misericórdia, e a In-

quisição.

Mas, antes de visitarmos os objectos no-

vos, que hoje o aformoseiam, volvamos uma
vista rápida aos que desappareceram, e te-

remos logar de rectificar algumas imputa-
ções acerca da violação de monumentos his-

tóricos, que n'esse âmbito se comprehendiam.

I
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O pateo do Fatriarcha^ ás abas da Mise-

ricórdia, era a cabeceira d'esta encosta.

Um theatrinho, ali edificado havia trinta

annos, escrúpulos da piedosa Marqueza de

Niza D. Eugenia, senhoria do terreno, o ha-

viam feito demolir; e no logar de uma co-

media má, e de cómicos ainda peores (não

obstante serem, pelo commum, estrangeiros),

não ficara mais do que mendigos, ratoneiros,

alquiladores de alimárias, e roubos de trapos,

e enfermidades, que, aglomerados para

aquelle seu centro ae attracçao, procuravam
abrigo e refugio entre um labyrinto de pare-

des velhas, que, de inverno a inverno, e a

lanço e lanço, se desabavam.
Esse covil foi despejado; essas paredes e

tectos traidores, apeados; o pateo cessou de

ser defezo e temeroso.

Seguia, pouco a diante a torre histórica

do velho Álvaro Paes, ainda em pé, sobre

o lanço do muro de D. Fernando, a que ha*

viam estado arrimados esses mesmos pare-

deiros.

A torre senhoreava ao réz do caminho o
populoso largo, e rua larga de S. Roque. Fa-
lava recordações nobres aos que passavam.
A torre não abrigava ladrões, nem ameaça-
va queda. Os que a dissessem inútil, peri-

gosa ou prejudicial nunca a poderiam ler

chamado. E a velha torre de Álvaro Paes
foi acommettida; e não por Castelhanos.
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Despovoada de Portuguezes, desguarne-
cida do seu capacete de ameias, resistiu do
único modo que poude: com a sua mesma
dureza. Fez voar em pedaços muito alvião

sacrilego, muita picareta philosophica, mui-
ta marreta de niveladores. Ao cabo não teve

remédio senão ceder, e quatro séculos po-
seram no pó a sua fronte espedaçada.
E os pés descalços dos agentes da philo-

sopJiía passaram com indifferença por cima
d'essa destruida múmia de uma gloria na-

cional. ^Que importava? ^não nos ficavam
vivas tantas modernas?
Os niveladores foram-se, por entre as

pedras decrépitas, ao rebusco de algumas
moedas antigas para as vender a pezo; e os

aiindadores bateram as palmas, por se ter

removido um pejamento O pejo que no seu

logar ficou, esse não o viam elles ; não o

vêem; não o verão nunca.

jOh! jbemdita a ignorância d'estaá gentes! .

.

No tempo do snr. Caldas foi commettida
a philosophica brutalidade; mas não á sua

voz. A sentença de morte á torre do velho

cidadão, fora dada e publicada pela Gamara
da cidade.

A Gamara, para conquistar a gloria de

abrir uma pobre e supérflua rua, que nem
todos os do bairro conhecem, e se chama
Rua Nova da Trindade^ a Gamara (ou an-

tes a Vereação do anno de i83r)) havia já

mandado at(^rrar outro lanço contíguo do
mesmo muro, e n'el!e o postigo do Condes-

tavelj a quem o letreiro e o povo já previa-
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mente desautorisavam, chrismando-o em Ar-
co de S. Roque.
Se o snr. Caldas poude, e não ousou, ter

mão n'este acto vandálico de uma Camará,
cujo mais activo membro (a quem Deus per-

doe) tinha o symbolico e proverbial cogno-

mento de «Bota a baixo», sobre elle também
a nossa censura. Mas, quando vemos o
amor com cjue salvou toda a parte do mes-
mo muro, mclusa no seu terreno, e, para

impor aos vindoiros obrigação de a respei-

tar, a deixou com um letreiro em mármore
assignalada e recommendada, somos força-

dos a crer que, não sem mágua, e (segundo
consta) só por complicação de transacções,

se vira constrangido a deixar passar por
cima da torre monumental a onda da des-

truição, impetuosamente vomitada do seio

da Gamara bota a-baixo.

Demolida a torre de Álvaro Paes, o pos-

tigo do Gondestavel, e entre esses dois mo-
numentos a capella do Passo, que se acos-

tava ao mesmo muro de D. Fernando, urgia

que o ampliado largo de S. Roque se con-

ivertesse prestamente em uma beíla praça, e

ique vistosos e úteis edifícios modernos,
{quando não podessem apagar nos as sauda-

[des das velhas glorias, d'ellas ao menos nos
[div**rtissem.

Mas parece que andou mais empenho em
'desfazer o que chamavam pefamentos, do
que em verdadeiro despejar; porque, não só

boa parte do entulho que fora monumentos
voL. XL 7
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lá se conserva amontoada, se não que ainda

está de pé muita velharia ignóbil, ha cinco

annos condemnada para que a frontaria

oriental da rua da Trindade não viesse a se

torcer em entrando ao largo.

Estas velharias são, além de um escaco e

excusado fragmento do muro, uma bodega
e uns casarões velhos. Parece que ainda as

marretas não acabaram de descançar da Ín-

greme facção que as eternisou, para arre-

metterem com isto; ou que a graça que o
Condestavel e Álvaro Paes não encontraram
perante a philosophia, a encontrou um ta-

berneiro.

O titulo d'este artigo claramente resume
o nosso pensamento no assumpto:

uma vez assolado o que não era para asso-

lar, uma vez invocada como pretexto do van-

dalismo a consideração do aformoseamento,
ficava obrigação e necessidade vir logo a

elle com egual fúria, desempachar o terreiro

da praça, e completai a da parte do nascente

com alguma fabrica nova de casarias, por

onde as murmurações dos milhares de pas-

sageiros, que por ahi vêem e vão todos os

dias, ou emudecessem, ou sahissem trans-

formadas em louvores.

^Fez-se já isso? Não.
^Riscou-se, projectou-se ao menos? Tam-

bém não.

^Tencionase? Sabe-o Deus.

O aniquilar, que não havia de ser senão

meioj parece logo haver sido o verdadeiro

fim.
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#

Falou se em levantar ahi o Theatro Na-
cional.

Era esse um alvitre plausível a muitos res-

peitos; agradava a toda a povoação; desa-

gradou a quem quer que fosse; não se fez;

e ao terreno mais bem acondicionado para
um theatro espaçosíssimo foi-se preferir ou-

tro^ onde apenas caberia á vontade um íul-

to-il-mondo\ e tão desasado e mal geitoso,

que pela sua mesma condição é que se pro-

cura defender parte dos absurdos, e todas

as mesquinhezes, da planta ultramontana
que n'elie vão executar.

Mas essa questio, que assim se trata de
leve, ecom a «caninha n'aguâ» (como dizem)
é uma questão funda e ampla, e que abraça
muitos respeitos, e interesses altíssimos. Não
queremos nós incorrer na t<mtaria presum-
pçosa de a tratar aqui de fugida.

Só diremos que o theatro do Rocio ainda

se não começou, graças aos impedimentos
que a profipia Natureza lhe tem posto, offe-

recendo valias de agua onde se lhe pedem
fundamentos para alicerces. Pode portanto

ser ainda transferido; no que, iria grande
crédito para quem tivesse a generosa ga-

lhardia de dizer: «^Errei? emendo.»
Proferida esta palavra de sábio, quando

se não adoptasse para a edificação o mais
próprio de todos os sítios da cidade, o The-
soiro velho, nenhum outro disputaria a pal-

ma a este do largo de S. Roque.
Agora, que temos dito lealmente a verda-

de, como bom cidadão, em um negocio im-
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portante da cidade, não somos obrigados a

mais. Saia o que sahir: lavamos as nossas
mãos entre os innocentes.

Mas theatro, ou fábrica de officinas, ou
lojas, basar, e mercado, ou escolas publicas,

ou moradas de particulares, o essencial é que
o proprietário do terreno, e a Gamara Mu-
nicipal, se desempenhem de suas mutuas obri-

gações, e que uma verdadeira praça, qual

a requer o apuro do moderno gosto, succe-

da a um sonho de praça, que já dura ha seis

annos, e já vai sendo pesadelo intolerável.

Arrimado ao muro d'el-rei D. Fernando,
cujo cobêllo deixamos em terra no largo de
S. Roque, se vê ainda hoje o decrépito pa-

lácio dos Condes da Vidigueira, pertencente

á casa de Niza, o qual fazia ponta n'um ele-

vado cunhal olhando para a rua da Con-
dessa.

No meado anno de i835 condemnára-o a

Inspecção da cidade a ser apeado, até ao
meio pelo menos, visto o perigo que amea-
çava pelo seu desamparo em tamanha al-

tura. Mas, porque o orçamento dos appare-

Ihos e jornaes para a obra subia a grande
ponto, parece que logo se transformaram os

olhos, figurando se-lhes o risco menos grave,

e menos urgente a demolição.
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Por esses tempos, tomou o snr. Caldas de
aforamento estas e outras ruinas n'aquelles

sítios.

Intendeu logo, com bom juizo, no apea-

mento do famoso cunhal, que bem mostrou
ao descozerem-n o, que os Antigos não edi-

ficavam com tanta areia como os Modernos,
pelo bem cimentadas que se achavam entre

si as pedras.

Pôz-se emfim no chão aquelle precipicio,

procedendo-se n'esta e mais obras semelhan-
tes, que seu dono por ahi traçou, dirigiu e

perfez, com tão acertadas medidas, que ne-

nhum desastre occorreu, nem ainda o mais
leve accidente, a nenhum dos obreiros.

Aos que, por negativo, julgassem pequeno
este louvor, lembrar-lhes hiamos que, até

em grandes obras publicas (não só nas par-

ticulares) com tanto desaccôrdo se costuma
n'esta parte proceder, que rara é aquella,

que sem rubrica de sangue, e labéo de ho-
mem morto, se remata.

Não ha ainda muito, que o desfazer no
Rocio umas paredes velhas, para fazer logar

a um theatro impossível, custou a vida a um
trabalhador.

Havíamos de insistir ainda mais n'estas

coisas, se tivéssemos esperança de que a ra-

são havia de ser ouvida; mas quando nos
lembra que se demonstrou, que o theatro

uacional, como o projectavam, era (se se che-

gasse a fazer) um matadoiro de gente, uma
espécie de tapolado^ que, sem outra lança

de cavalleiro mais que os encontros daven-
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to, desabaria, e que ainda se teima, com
uma verdadeira obstinação muar, em engen-

dral-o, e que nem, ao menos, se tem assaz

de vergonha para corar com qualquer ne-

gação sophistica aquelle inaudito crime so-

cial, aquella premeditaçao de carrascos a

sangue trio; emíim, quando advertimos que
a única resposta, que esses atrozes fabri-

cantes de uma carnificina publica dão ás

demonstrações propheticas da sciencia, é

continuarem, em silencio, a amontoar, umas
sobre outras, pedras tão massiças e brutas

como as cabeças que as dirigem, perdemos
toda a fé no poder da palavra, roda a espe-

rança na perfectibilidade do entendimento,

quasi até a caridade; e somos tentados de

fazer coro aos loglezes, que do meio das

suas névoas nos estão apupando de selva-

gens.

Mas tornemo-nos da nojenta ratoeira ita-

liana do Rocio, para o )á degolado cunhal

de que nos haviamos afastado.

N'elle fenece a antiga edificação, que des-

ce desde o muro Real, e começa a moderna,
que se estende até ir parar no pateo do Pe-

nalva.

A uma ladeira íngreme, engasgada, lodo-

sa, bordada de enxames ascorosos de mu-
lheres perdidas, succedeuum largo espaçoso,

limpo, suave no pizo, nobre nos edifícios, re-

galado pelo nascente com uma tela amplís-

sima de horizonte, em que avulta, como pin-

tura rica, a vista da montuosa Lisboa antiga,
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E* sitio, onde já hoje se deteem os que so-

bem e descem, folgando de se repoisar nos
assentos que o hospedeiro innovador lhes

estendeu como canapés.

Arvores, postas por sua mão, e cujo nu-

mero será ainda acrescentado, augmentam
a seducção do convite; e uma fontinha, que
elle ahi tenciona para o Publico, o rematará.

E' este outro bom exemplo, que ahi se dá
aos proprietários edificadores; exemplo des-

graçadamente raro, e de poucos apreciado
pelo que vale.

Em Allemanha reparou Madame de Stael,

que a bondade cordeal e bemfazeja dos mo-
radores já por fora das moradas se denun-
cia. Revestem-n-as de pinturas, que recreiem
os olhos a quem tranzita, orlam-n-as, se po-
dem, de bancos e sombras, por que os fati-

gados se repoisem; e isto concorre, taD bem
como os institutos philantropicos, para ligar

os homens aos homens, suavisar os costumes,
e augmentar o contentamento da vida, que
é, bem lançadas as contas, a única felicida-

de n'este mundo.

Ahi, entre essas arvores novas, ahi, onde,
não ha ainda muito, apenas se enxergava
um estreito portal, que dava para um bar-

racão podre e ruinas inextricáveis, abre-se

ho)e ás carroagens um portão, ornado com
as Armas d'el-Rei da Sardenha, e que, por
um amplo e formoso pateo, dá entrada no
palácio, que o seu Embaixador n'esta Corte
çom rasão preferiu para residência.
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Este palácio, que, certo, não desmerece
o nome, é, pelas muitas e incomparáveis cir-

cumstancias que reúne, não o maior, não o
mais rico, mas, sem nenhuma contra dicção,
o mais agradável, o mais delicioso da ci-

dade.

Situado no coração d'ella, a dois passos
do Bairro-alto, a outros dois do Bairro baixo
e novo, desfruta entretanto, entre o seu pa-
teo e o seu jardim, o mais profundo retiro,

o silencio mais imperturbável, os ares mais
puros e suaves.

A terra de suas dependências é diííuza,

variada em exposições, prendada com a vista

de quadros todos diversos, repartida e apro-
veitada com o mais selecto gosto. Jardim, e

jardins, enriquecidos das mais peregrinas flo-

res, e de estatuas. Escadarias de mármore,
communicando os diversos planos. Hortas,
frescas, regadas e viçosas. Pomares, espes-

sos e fecundos. Abundância de todo o géne-

ro de arvores frutíferas, sem exceptuar as

de alheios climas, que ali até as bananeiras
alardeiam já as suas vestes largas, lustrosas

e roçagantes. Quinta, em summa, que se es-

tende desde o largo de S. Roque até o pa-

teo do Penalva, e desde a calçada do duque
até á da Gloria.

Gomo se tanta posse ainda fosse pouco
para no centro de uma cidade populosa, de
qualquer parte que os olhos se esgarrem para
o norte, cuidam ver até muito mais longe di-

latar- se os seus domínios. As quintas do Du-
que do Gadaval e do Marquez de Gastello-

Melhor, e a cerca da Misericórdia, lhe estão

contíguas, e se representam continual-os; até
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que o Passeio publico, com a sua copiosa

matta, e o de S. Pedro de Alcântara, com
o seu gracioso jardim, e seu arvoredo já adul-

to, orlam e rematam o quadro, quasi conti-

nuo de vegetação. Mais ao longe, para to-

dos os lados, ceo espaçoso, cobrindo um es-

paçoso e multiforme panorama de povoação,
por onde o artista pende indeciso na escolha

de objectos, que primeiro traslade para cré-

dito do seu álbum.
Esta casa, a mais poética de todas as the-

baidas de cortesãos, não oííerece menos, por
dentro, com que se exercite um lápis caça-

dor de gentilezas.

E tudo isto se gerou e floriu, d'entre umas
ruinas temerosas e hediondas, pela perse-

verança de um homem, que tem a fortuna

(a máxima fortuna) de não crer em impos-
síveis.

No espirito d'este homem se conciliaram

perfeitamente duas coisas, que em geral se

julgam repugnantes: em quanto, com uma
das^mãos, por si só, e sem se fazer ajudar

de architectos estrangeiros, consagrava no
centro de Lisboa esta pública homenagem
ao gosto e á civilisação moderna, com a ou-

tra defendia e segurava alguns restos das

memorias antigas depositadas no seu ter-

reno.

O muro de D.Fernando, que o limita pelo

poente, está salvo; e n'elle uma prancha de
mármore, olhando para o largo e caminho
público, impõe desde já respeito aos futuros
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achacados de destructividadt^ com esta ins-

cripção em grandes letras:

ESTE LANÇO DO MURO QUE EL-REI

D. FERNANDO ACABOU EM 141

3

FOI CONSERVADO E REPARADO POR
FRANCISCO JOSÉ CALDAS AULETE

EM 1840

O particular fez pois quanto d'elle depen-
dia para ressuscitar e alindar uma parte tão

principal, que é ella uma das mais usuaes
serventias entre o Bairro baixo e o alto, para
as horas de tráfego e negócios; para as de
rcreação, a passagem mais compendiosa de
uns para outros passeios. O restante, que não
é muito, compete á Gamara Municipal.

Possa ella apresentar-nos, dentro em pou-
co, este tranzito completamente commodo e

agradável, desterrados alguns restos de ca-

sas e paredeiros indecentes, aperfeiçoado o
pizo, facilitado o aceio da circumvisinhança,

concluída finalmente a praça de S. Roque.

*

Esperamos que a próxima Vereação se

não ha-de despedir, sem deixar aos seus con-

terrâneos este legado valioso, este incentivo

para ser recordada com saudades.
(Rev. Univ.)

* A data é referida á era de César, correspondente
ao anno christão de iSyÍJ.

Os Editores.
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Príncipes francezes

(Novembro de 1842)

O Príncipe de Joinville e o Duque d'Au-
male foram-se por terra até Coimbra, curio-

sos de conhecer as formosuras do Paiz, e de
saudar as recordações históricas de Alcoba-
ça, da Batalha, da Fonte das Lagrimas, dos
paços de D. Maria Telles, da Universidade,

da Sé velha, de Santa Cruz.
Viajam em bestas de arriaria á moda do

Reino, e levam umas quarenta pessoas de
comitiva.

(Eev. Univ.)
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Generosidade de um artista

(Novembro de 1842)

Segundo refere um periódico d'esta cidade,

dois (e não um) foram os riscos, que o ines-

gotável architecto, o snr. Lodi, presentou á

Junta encarregada do monumento de D. Pe-
dro.

D'estes riscos o primeiro, diz- se é para
uma agulha, ou obelisco; o segundo, para
uma estatua.

Pelo seu gosto particular propendia o ar-

tista para o primeiro; o gosto do seu prote-

ctor lhe persuadiu o segundo. Em todo o caso,

com dois projectos diversos havia sempre
mais probabilidade de satisfazer.

Não está porém aqui, na quantidade dos
riscos, a generosidade.

O autor (reportamo-nos ainda ao citado

jornal) pediu á Junta que tinha de ser arbi-

tra do negocio, convidasse os artistas portu-

guezes a apresentarem também seus dese-

nhos, para que fosse escolhido d'entre todos
o mais digno

;

irado e não facundo
ameaçando a terra, o mar ... ea Academia das Bellas

Artes.
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Parece-nos que se o snr. Lodi, da própria

sala d'essa Junta, antes de fazer o seu de-

safio, lançasse os olhos pelas janellas fora,

e desse no meio dos ares com a Estatua
equestre, na alma se lhe gelaria o seu arrojo.

Sim, que morreu Joaquim Machado de

Castro, o que em bronze eternisou a D.
José, e em mármore a D. Maria I. Sim, mor-
reu; e tão de vez, que tudo quanto d'elle

resta são duas filhas, que, talvez cançadas
da fome que as rala, irão ainda algum dia,

sentadas nos degraus do monumento, esten-

der a mão descarnada, e pedir esmola aos

que ahi se detiverem de enlevados.

Morreu, sim-, mas, se a Escultura nacional

ficou orphan, a sua escola dura ainda; o

mestre que a rege foi discípulo seu, recebeu
d'elle inspirações, de Deus o talento, e de si

mesmo o trabalho contínuo, e o estudo ar-

dente, que aperíeiçôam.

O sono pittore ancKio não é intraduzivel

para portuguez.

Somos pintores também nós; somos escul-

tores; somos architectos; somos tudo. Só,

por desgraça, Portuguezes é que não quere-

mos ser.
(Rev. Univ.)
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O habito não faz o monge

(Novembro de 1842)

Um louvor havemos nós de dar aqui hoje

á Policia Municipal d'esta grande cidade,

que, por ser de todos confessado, não pode
deixar de lhe ser devido: nunca jamais a

segurança das vidas e fazenda dos cidadãos

foi menos violada, do que n'estes duros tem-

pos, em que fome e depravação promettiam
de si bem contrários effeitos.

Esta paz no meio de tantos ódios, tanta

fidelidade entre tanta penúria, e tão raros

crimes na cabeça do Reino, quando tantos

fervem e pululam por todo o corpo d'elle,

bem deixam entender quão boa vontade,

quanto zelo e exfôrço, quanta prudência e

estudo, estão caladamente presidindo a esta

parte principalissima da Policia do Muni-
cipio. *

* Só ha um capitulo, em que a Autoridade poli-

cial de Lisboa tem ostentado uma contumácia de
desleixo, e um emperramento no mal, verdadeira-
mente monomaníaco, e de que nenhum coração hu-
mano a absolverá em nenhum tempo: são os Arcos
das Aguas-livres. Vede os nossos artigos 918,991,
992, 1164, 1259, i4Í)6, i468, 1493, i535, 1342, ibb6

1721, 1724, 1763, 1841, 1842.
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Ao mais leve gemido em qualquer bairro,

e a qualquer hora da noite, vinte apitos si-

bilam de todas as partes, e de todas as es-

quinas rebentam soldados, que ninguém via,

os quaes, salvando a victima, se apoderam
do malfeitor. O resultado é que as violên-

cias, aterradas com a certeza do mallogro,
teem desapparecido, e os ladrões se hão
visto obrigados a exautorar-se, passando para
a classe dos ratoneiros, gatunos, surripiado-

res, e malandrins.

A arte das alicantinas vai por consequên-
cia fazendo progressos, contra os quaes im-

porta que nos tenhamos precavidos. Desde
as fábricas de moeda falsa, até á simples sur-

ripiação de lenços, não ha ahi astúcia pos-

sivel nem impossivel, que se não tenha exe-

cutado.

Só faltava uma, que era empalmar a pró-

pria Guarda Municipal sem o ella saber nem
presumir, e do seu uniforme, terror dos la-

drões, fazer isca e anzol para andar pescan-

do bolsas.

Isso foi o que se viu, ou o que se desco-

briu, a 28 do passado.

Andavam dois soldados municipaes ron-

dando, pela volta das 7 horas da noite, nas

ruas da cidade baixa, detendo e interrogando

a quem lhes parecia mais comesinho para

um chasco, e provavelmente ferrando-lh'o á

queima-roupa.
Um d'estes patos foi João de Brito, mes-

tre sapateiro no Paço do Bemformoso.
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Cómica deveu ser aquella scena; mas aqui

somos historiadores, e não poetas. Só pode-

mos contar d'ella, que os dois camaradas,
depois de convencerem ao seu interlocutor

a depositarlhes nas mãos o relógio, e 960
reis que trazia, o levaram prezo, para o irem
apresentar (diziam elles) ao corpo-da-guarda
da Praça da Figueira.

Postos a caminho, notou o mestre, que se-

guiam diverso rumo; e cahindo no que seria,

começou a dar vozes de soccorro, com toda

a afflição de um homem a quem se evapo-

ram 960 reis, que se vê de súbito còndem-
nado a nunca mais saber ás quantas anda, e

a quem, por epilogo de tribulações, querem
persuadir que a Praça da Figueira se mudou
para o Castello de S. Jorge.

Aos seus brados acodem verdadeiros Mu-
nicipaes; e dos dois meliantes, que já haviam
arrancado a fuga, um é colhido ás mãos, e

conduzido (sem erro de caminho) para a

Companhia do Carmo, d'onde seguiu o des-

tino competente.
Fora desertor de Infantaria 4, depois sol-

dado do 3.° Provisório. Agora paizano vivia,

como se vê, da sua industria. Reminiscên-
cias da vida militar o fizeram tomar aquella

farda por suas mãos; entretanto, a sua vo-

cação para ella não era tamanha, que, ven-

do-se assim entre eguaes fardas, e no quar-
tel do corpo, não mostrasse, pela expressão
dos olhos e do gesto, que antes quereria dar
ali mesmo segunda baixa, ou... até deser-

tar se fosse possivel.
(Rev. Univ.)

yoL. XL 8





LIX

Os Príncipes francezes

(Novembro de 1841)

Quinta feira ultima recolheram Suas Al-
tezas a esta cidade e Reaes paços de Belém,
d'onde já o senhor Duque d'Aumale no do-

mingo ultimo pela manhan se abalou para
Argel.

Posto que a estação os não favorecesse,

a sua excursão até Coimbra não deixou de
lhes ser mui saborosa.

Lá, bem como pelo discurso do caminho,
á ida e á volta, nenhuma coisa das muitas
que merecem ser vistas lhes escapou. Para
melhor se gosarem dos praseres da viagem,
procuraram constantemente desviar de em
torno de si as peias e impedimentos de uma
importuna grandeza, forcejando por não des-

mentir em nenhum ponto o seu incógnito.

Em Coimbra, por exemplo, onde para os
hospedar se haviam custosamente adereça-

do os ricos paços de Santa Cruz, preferiram
ir poisar na encolhida estalagem do paço do
Conde.
O que dos estudantes d'aquella Universi-

dade se lhes havia encarecido, as mil anec-

dotas das caçoadas clássicas d'aqueila terra,
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de que levavam cheias as orelhas, os tinham
predisposto para se haverem n^essa esgrima
como quem ainda conservava a memoria à

fresca dos bancos das escolas. Entretanto,
toda a estudantaria, que até fora da ponte
acudiu, assim como os Doutores e Lentes, a

lhes dar as boas-vindas, nenhum outro de-

safio lhes fez, senão o da mais extremada e

officiosa cortezia, a que os dois illustres Hós-
pedes corresponderam pontualmente. Tâo
estreita se travou para logo entre todos a af-

feição, quasi de coUegas, que aos dois jovens
Militares cresceu cubica de passear as ruas

de batina; o que houveram feito, se no mo-
mento em que, já assim vestidos, se apres-

tavam para sahir, não viesse uma intempes-
tiva e desatada chuva aguar-lhes o diverti-

mento.
Em Rio-Maior passaram o serão dançan-

do, cantando, e praticando familiarmente com
o Commandante do destacamento que' se ahi

acha, e algumas outras pessoas, duas das

quaes, em cartas que nos dirigem, não fa-

zem fim de encarecer a sua amável joviali-

dade, e o aprazível d*aquelle serão.

Todas as povoações por onde passaram
estão atónitas de ter visto Príncipes de

França, mais lhanos e correntes do que qual-

quer morgadinho, marchante, ou deputado

d'este Reino; e os estalajadeiros mais sau-

dosos que ninguém pela magnânima fran-

queza do seu despender.
Tinham Suas Altezas descoberto em um

dos seus commensaes, que o som da loiça

e vidros, ao quebrarem-se, lhe contendia

com os nervos, e o arripiava. Delicados na
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arte de fazer o bem, e na de improvisar di-

vertimentos, não houve d'ahi avante senão
irem, no fim de cada refeição, despeda-
çando exactamente, e pagando com mão lar-

ga, quantos vidros e loiça viam diante. Até
o melindroso ganhou com o brinquedo, por-

que dizem que sahiu tão bem curado com
este remédio, que já pode sem perigo assis-

tir ao desfecho de um jantar. . . britannico.

{Rev. Univ.)





LX

Injuria atroz a uma Nação

(Novembro de 1S42)

Corre por todas as boccas, e acompanha-
da de commentarios (de que nós, pelos ha-

vermos por supérfluos, nos absteremos), a

noticia de uma inaudita scena entre o Gom-
mandante e o Cirurgião de um bngue da
nossa fiel e antiga alliada, a Gran-Bretanha,

e os soldados da estação municipal da fre-

guezia de S. Thiago do Gastello d'esta ci-

dade.
Passavam quarta feira da semana ultima

os dois estrangeiros, galopando á rédea sol-

ta pela frente da sentinella; esta, fiel ás suas

instruções, lhes ordena moderarem a car-

reira-

Nas ruas de uma cidade populosa não se-

riam necessárias taes instrucções ás senti-

nellas, se não houvesse homens deshumanos
e desenfreados, para quem o comprar por
um ou dois atropellamentos de mulher, de
creança, ou de velho, o praser de uma ga-

lopada, não é por nenhum modo comprar
caro.

OíFendidos da petulância, com que um
Portuguez ousava dar preceitos a dois lords^



1 20 Emprega da Historia de Portugal

a única resposta que lhe tornaram foi de-

sandar o caminho, e repassar segunda vez

com a mesma fúria pela frente da mesma
sentinclla. Intima-os esta novamente; nova-
mente egual resposta.

Era já mais do que se podia, mihtar e até

humanamente, tolerar. O soldado, vendo-os
prestes a repetir infinitamente aquelle estú-

pido e villão acinte, carrega a baioneta para

os forçar á obediência. O soldado portuguez,

a sentinella portugueza. . . ou antes: o Reino
de Portugal, foi ahi esbofeteado por mãos
inglezas. Os dois criminosos foram prezos,

sim, mas sahiram soltos antes de vinte e

quatro horas.

Não afíirmamos a exactidão de todos os

pormenores, posto que sobre todos elles te-

nhamos achado concorde a publica noto-

riedade.
{Rev. Univ.)
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Alluvião na Ilha da Madeira

(Novembro de 1842)

Escreveremos a espantosa calamidade, que
aos 24 dias do mez de Outubro d'este anno,

de 1842, para consternação de todo Portugal,

o feriu na mais formosa porção do seu ter-

ritório.

A Ilha da Madeira, o rico açafate de frutos,

de flores, e de saúde, posto por Deus para

nós no meio do Oceano, jaz, em grande par-

te, destruída por uma alluvião, que, se para

as vidas foi menos assoladora que a de 9 de
Outubro de i8o3, horrendamente lhe sobre-

levou na perdição de todos os outros géneros

de riquezas. Não perdeu tanto a cidade do
Funchal (com perder muito); padeceram mais
os campos « povoados da terra a dentro.

Estamos rodeados de montes de docu-

mentos officiaes, papeis públicos, e cartas de
summo crédito, que d'aquella Ilha acabam
de chegar, conformes e unânimes; em suas

relações podéramos ordenar volumes; limi-

tar-nos-hemos em poucas paginas.

Decotaremos o que aos felizes e contentes

já podéra parecer luxo de tristezas e lamen-

tações; mas, doa o que doer a quem escreve
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OU a quem lê, descobriremos a ferida, quanto
baste para que os médicos a conheçam, e

lhe appliquem seus remédios.
Outros, que procurem em taes desastres

o poético, o romântico, o sentimental; nós
preferimos o philosophico, o severo, e o útil.

A sociedade é um corpo vivo; necessita

de hygiene e de medicina. Os flagellos que
sobre ella descarrega a Providencia, e que
uma certa mysticidade semi-fatalista anti-

gamente reputava inevitável effeito da cólera

divina contra os peccadores, são na verdade
punições, mas nem sempre dos peccados
(no sentido theologico); muitas e muitas ve-

zes provêem dos peccados políticos e spciaes.

No discurso d'este artigo teremos occa-

sião de apontar, quaes foram alguns dos pec-

cados terrestres, que trouxeram este acci-

dente, bem como a cura que importa quanto
antes applicar-lhe.

Por quasi toda a parte começou o pre-

sente inverno, temporão e furioso como
poucos.

A Ilha da Madeira, que, entre os seus

muitos condões para deliciosa, tem o de
quasi não conhecer de estações senão a pri-

mavera, admirava já o pezo e abundância
das chuvas continuadas sobre ella desde as

entradas de Outubro.
O 24 d'elle amanheceu ainda mais feio e

carrancudo. A manhan se despendera toda

em chuveiros.

Quando veio entre as 3 e 4 horas da tarde,
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cerra-se de improviso todo o ceo, infundin-

do sobre terra e mar uma temerosa noite,

mais temerosamente entrecortada de clarões

pelo contínuo afusilar dos relâmpagos. Dis-

paravam com tal estrondo e porfia as bom-
bardadas dos trovões, repercutidas e multi-

plicadas pelos eccos das serras, que se afi-

gurava querer-se a Ilha afundir pelas entra-

nhas do mar, o qual, havia já dias, lhe an-

dava em derredor bramindo, como leão so-

berbo e espumoso em volta de um redil des-

amparado.
Com o rebate dos trovões, rompe-sé das

alturas caliginosas do firmamento uma tão

possante massa de aguas, que não ha força,

nem industria, nem esperança, que lhe re-

sista. Era um como novo m^r, que se des-

penhava sobre o mar e sobre a terra.

Por mais de três horas aturou, sem des-

fallecer, a tormentosa maravilha; os arroios

eram regatos; os regatos, ribeiras; as ribei-

ras, rios caudalosos; toda a terra um lago

revolto, mas com tantas particularidades

para medonho, que os olhos não viam n*elle

a côr da agua, se não a negridão da própria

terra que n'ella andava derretida. Os ouvi-

dos estremeciam com as vozes afflictivas,

que de todas as distancias se cruzavam nos

ares, clamando baldadamente por soccorro,

e com o estampido dos penedos grandes, ro-

lando e entrechocando se no álveo das tor-

rentes, estampido (por que o imaginem os

que o nunca sentiram) semelhante ao do tro-

vejar, se, pelo soturno e desusado, não era

ainda mais horrendo. O tacto accusava o in-

sólito retremer do chão debaixo dos pés;
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nem o olfacto, finalmente, deixava de con-
tribuir n'aquelle praso para o martyrio da
imaginação, porque o bafo, que se levan-

tava de toda a desfeita superfície das terras

embaçava os ares com um fétido cadavero-
so, que singularmente conformava com a

lúgubre disposição dos ânimos, e ajudava o
terror, assim do homem como dos animaes
sem entendimento.

Três ribeiras caudaes, a de Santa Luzia,

ou da Praça, a de S. João, ou S. Lazaro, a

de João Gomes, ou de Nossa Senhora do
Galháo, descem d'entre as serras do sertão,

e atravessam a cidade do Funchal, entrando
logo no Oceano.
A de Santa Luzia, ainda que não trasbor-

dou, tal foi o seu furor, que arrebatou os

grossos travessões, que a arte humana a

grande custo lhe havia fabricado,. a fim de
lhe contrastar as fúrias; excavou profunda-

mente o leito-, descarnou as margens; e com
tanta soberbia se arremeçava pelos mares a

fora, que, até para mais de duzentas varas

de distancia, não havia vaga, por alterosa

que fosse, que lhe não cedesse refugindo ou
desfazendo-se,

A de S. João, porém, como que agrade-

cida ao desvelo com que a haviam educado,
fazendo-lhe as convenientes obras de enca-

namento, e mantendo-lhe livre o álveo, cor-

reu sem se desmandar em seu Ímpeto; eno
que poupou de destruição, generosamente se

veio a desendividar dos gastos que por ella

se haviam feito.
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A de Nossa Senhora do Calháo, a quem
a mesquinhez do Thesoiro (economia lhe

chamam) só acudira com uma ténue parte

do muito que lhe era indispensável, vingou-

se: foi de todas a mais tiranna, e deu lição,

que ha-de lembrar. Obstruiu a madre; tras-

bordou pelos campos; engoliu os maineis

das pontes; alagou toda a rua de Santa
Maria e adjacentes, subindo as aguas até

aos primeiros andares das casas; arrojou

diante de si para o fundo dos mares o Mer-
cado novo, parte da bella Praça académica,

e as próprias muralhas da sua desemboca-
dura.

Para completar a calamidade d'este bairro,

até o ribeiro da Nora, que lhe passa por
uma das extremas, e que, por ter perto, e

em terras chans, o seu precário nascimento,

quasi todo o anno está sêcco, tomando ape-

nas algum cabedal pelo auge do inverno, se

derramou n'esta ccnjuncçao, aluindo e arra-

zando a quanto encontrou na sua passagem.
Ficou pois o bairro varrido de muitas ca-

sas, e com muitas outras a soltarem-se em
rainas; muitos depósitos de virahos se perde-

ram; muitos quintaes urbanos, e fazendas

pelos arrabaldes, ficaram sem arvore, sem
folha verde, sem muro em pé, e, em vez de

terra e de verdura, tremedal semeado de
cascalho e de calháos.

Insulada toda esta baixa entre o mar, o ri-

beiro da Nora, a ribeira de Nossa Senhora
do Calháo, e um braço que d'esta rebentou
pela parte do campo da Barca, viram-se
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muitos de seus numerosos habitantes obri-

gados, para salvarem as vidas, a se valer de
barcos, e fugir remando por onde havia pouco
passeavam; sendo certo que, a durar a inun-

dação uma hora mais, poucas pessoas e ne-

nhum edifício lhe escapariam.

Outro braço, que da mesma ribeira se es-

tendeu para o occidente, até ir pegar com o
denominado Ribeirinho, lhe deu a este pos-

ses e ousadia para romper por três partes,

e invadir o bairro das Portas-novas, ruas do
Ribeirinho-baixo, e da Laranjeira, e beco da
Malta até á praça do Peloirinho.

Também aqui foram grandes as avarias;

e egual scena á que temos visto no lado

oriental dá Ribeira se houvera representado

d'esta parte, se os muros do forte de S. Fi

lippe, em um dos extremos do largo do Pe-
loirinho, arrombando-se, não dessem vasão
ás aguas reprezadas, ensinando assim o ca-

minho, que a arte lhes devia ter ha muito
preparado. Mais vale uma escoante franca

para as inundações, que são temerosos ini-

migos, do que um forte que não defende

coisa alguma.
N'este largo se achava a casa da Adminis-

tração do Concelho, com o seu archiva, cuja

maior parte se poude salvar, posto que al-

gum tanto damnificada por haver a agua su-

bido até á altura de doze pés.

Fora a calçada de Santa Clara havida em
todos os tempos por um dos postos mais se-

guros, á conta da sua elevação; o próprio
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diluvio de i8o3 a tinha respeitado. Agora,
porém, as aguas, descendo das vertentes su-

periores, e de quebrada em quebrada, e

arrombando o caminho junto ao muro das
Religiosas, tinham formado uma ribeira, que
veio, desatada e feroz^ excavdudo os alicer-

ces a quantos edifícios costeou até á egreja

de S. Pedro, que em parte deixou afogada,
estruindo-lhe o archivo parochial, e obrigan-

do aos devotos a trasladarem d'ella, ao ou-

tro dia, o Santissimo Sacramento para a das
Freiras.

Não parou aqui: corroboradas estas aguas
com a juncção de outras, vieram exercendo
o seu furor pela rua Nova de S. Pedro, for-

çando portas, cujo estrondo ao cederem re-

medava o da artilharia, alagando armasens
de vinhos e outros géneros, desembocando
em grande enxurrada pela cerca dos Fran-
ciscanos, destruindo alguns telheirosvisinhos,

abatendo muros de quintaes, e encaminhan-
do-se pelo mercado de S. João, até inunda-

rem uma casa que pela banda do sul lhe fi-

cava contígua.

Se bem as aguas das ribeiras de Santa
Luzia e S. João perdoassem ás ruas circum-
jacentes, não deixaram todavia de carrear

para o mar grandes despojos campestres,
moinhos, palhoças, plantações de canas e

inhames, etc; e em verdade, foi pelos cam-
pos e povoados do interior, e mais partes
da Ilha fora da Capital, que principalmente
carregou a força da devastação.

E' cedo para nos constarem ao certo to-

das as particularidades; mas para nos hor-

rorizar sobram as que já andam collegidas.
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A's abas da cidade as freguezias da Cama-
cha e do Canisso contam infortúnios nunca
por ellas experimentados.
Nas villas e concelhos de Santa Cruz e

Machico, até Santo António da Serra, não
se limitou a calamidade ás fazendas, casas,

e caminhos, se não que abrangeu a muitas
vidas. D'ali se pediam alimentos, para acu-

dir á extrema miséria de centenares de mo-
radores, a quem a praga do vento, além das
aguas, arrebatou até o derradeiro pé de seus

inhames.

O Porto da Cruz, que, desde a borda do
mar até ao pino das serras, patenteava um
modelo admirável de cultura, viu em poucas
horas desapparecer a maior parte de sua ri-

queza.

A extrema freguezia do Fayal, fertilisada

por algumas das mais caudalosas ribeiras,

ficou um ermo; são pedregaes, o que outr'ora

eram fazendas das mais férteis.

Das freguezias de S. Jorge, Arco, S. Vi-

cente, Ponta Delgada, Porto do Moniz, e das

mais até á Calheta, ainda não era chegada
senão uma vaga fama de damnos públicos e

privados.

A villa da Calheta quasi desappareceu; e

na freguezia do mesmo nome foram desme-
didas as lástimas.

Na do Arco da Calheta, de algumas havia

também noticia.

Na da Magdalena foi cabal a destruição,

e grande a mortandade.
JNa dos Canhas ficaram derrotadas os bel-
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los arvoredos que a povoavam, desappare-
cendo até o afamado castanheiro secular,

visitado dos viajantes, conhecido dos estran-

geiros, e em cima do qual, mais de uma vez
cm bellos dias, se haviam assentado á meza,
jogando ou banqueando-se, os desenfada-
dos.

A villa e freguezia da Ponta do Sol pouco
padeceu; mas as de Tabúa, Ribeira brava,

e Serra d'Agua, deploram estragos exces-

sivos. D'ahi até Camara-de-Lobos vão elles

de sobra em numero e valia.

As restantes freguezias, correndo pelo cir-

cuito até vir fechar com o Funchal, não fo-

ram mais bem livradas.

Emfim: de toda a parte, e a todas as ho-

ras, entram na cidade cardumes de campo-
nezes consternados, com suas mulheres e fi-

lhos, para lhes valerem e se remirem.
A superfície da Ilha jáz quasi irreconhe-

civel; desappareceram as pontes e a maior
parte dos caminhos; desfizeram-se ou trans-

formaram- se os prédios rústicos; muitas ca-

sas fugiram; muitas se atterraram; muitas
pendem fendidas e decrépitas; por duzentas
ou mais orçam já a sua totalidade.

^E que será do futuro? Se a descuriosi-

dade em trazer as ribeiras desimpedidas,
fortificadas, e prestes, foi a primeira e prin-

cipal ré de todos estes malefícios, ^quem
não prevê, que, deterioradas ellas em tanta

maneira, como agora ficaram, se franca, se

franquissimamente o Governo lhes não acu-

dir, se, antes de feitas e perfeitas as obras
indispensáveis, lhes fechar a bolsa, a pri-

meira provação que d'este género lá man-
VOL. XL 9
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dar a Providencia poderá não deixar já ncia-

teria a estragos novos.

Ter-se ha poupado algum oiro; mas ter-

se-ha perdido a Ilha da Madeira, a mais in-

vejável e a mais invejada das nossas jóias.

Não se necessita aqui de luzes de cima
para ser propheta. iQue de vezes, isto mes-
mo, que hoje deploramos, o não predisse no
Parlamento, á face do Governo e da Nação,
um zeloso e digno filho d'3quella óptima
terra portugueza, o nosso illustre amigo o
Dr. Lourenço José Moniz!

AíFectou-se incredulidade, para corar a

indiíferença. Pretextou se economia, para
palliar a mesquinheza. Fizeram-se cálculos

abstractos, para illudir as evidencias dos cál-

culos positivos. Alardeou-se, como dogma, a

máxima retumbante da egualdade, como se

todas as partes do território fossem eguaes

em precisões; como se, para encanar tor-

rentes, se houvesse de dar tanto ao Alem-
tejo, que se morre á sede, como a outra

província cujas aguas a chegam a afogar.

Se todos esses sophismas tivessem a tem-

po emudecido; se a pequena somma reque-

rida pelo Deputado, fiel ao seu mandato, se

tivesse dado «e empregado; não seria hoje

forçoso acudir contra as torrentes de agua
com torrentes de oiro; e se hoje nos não fi-

zermos n'elle, dentro em um anno talvez

será já supérfluo o cogitarmos em remédios.

Gonvençâmo-nos emfim d'esta verdade:

que o bem de uma Nação, como quer que
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ella se ache dispartida, é um e indivisível; e

que o pugnar pela felicidade de qualquer
parte d'ella é pugnar pela felicidade do seu

todo.

O Deputado da Madeira, sabedor das par-

ticularidades do seu paiz, requer para elle

as providencias especiaes que lhe conveem;
merece bem de todo Portugal, como de
todo Portugal se ostenta inimigo o que, por
um liberalismo de obra grossa, por uma sub-

missão insensata a axiomas mal entendidos,

procura nivelar as desegualdades naturaes;

e para isso, quando não pode altear os val-

les, forceja ao menos por derrubar os mon-
tes; como se de uns não dependeram os ou-

tros, e da variedade e diversidade harmóni-
ca das partes, não resultasse a belleza e

perfeição do mundo pysico, do mundo mo-
ral, e do mundo social.

Infelizmente o escarmento foi rude e se-

vero. ; Assim não tivesse elle cabido sobre

tantos innocentes!

Os prejuizos já conhecidos d'este cata-

clysmo, estimam-n-os em cinco milhões de
cruzados, não contando os irreparáveis, os

das pessoas que pereceram; as quaes já sa-

bidas passam de cincoenta.

Uma coisa nos consolou no meio de ta-

manha tribulação: e foi, ver que ainda ha
ahi virtudes cívicas nos prepostos aos desti-

nos públicos. As Autoridades da Madeira
manifestaram energia e zelo não vulgar; no
que, foram acompanhadas por muitos ou-
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tros cidadãos, especialmente mancebos. Al-

guns, na maior fúria do perigo, não hesita-

ram em arriscar a vida por salvar a alheia.

Pesa-nos o não podermos escrever esse ca-

pitulo.

Rara porta deixou de se abrir para hos-

pedar aos que não tinham poisada. Nenhum
pobre negou metade da sua fatia ao mais
pobre do que elle. Nenhuma bolsa, convi-

dada ao banquete commum da beneficência,

deixou de se abrir com prontidão. Nenhuma
voz, das que podiam ser ouvidas ao longe,

deixou de bradar ao Throno por soccorro;

e, para maior consolação ainda, nenhum dos

Ministros do Throno deixou de prometter,

para esta chaga nacional, o pronto e efficaz

bálsamo possivel, ainda á custa de penosos
sacrifícios.

^A esta santa conspiração de beneficência

haverá cidadão entre nós que se não honre
de pertencer em sendo convidado?
A inundação de Vallada, o incêndio da

Costa, o terremoto da Villa da Praia, os

Asylos da infância e da velhice, tudo nos

responde que não.

#

Aqui nos cerramos por hoje.

Os naufrágios, com que o mar, no dia 26,

procurou imitar os desconcertos da terra,

depois das paginas que se acabam de ler se-

riam insoffrivel acréscimo de amargura, as-

sim para o narrador como para os ouvintes.

{Rev. Univ.)
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Os naufrágios da Ilha da Madeira

(Novembro de 1842)

Vimos a perdição, que na Illia da Madei-
ro cahiu pelos fins do mez passado.

Primeiro que nos tornemos lá para dentro

a considerar os remédios com que importa
se lhe acuda, e as cautellas com que se po-

derá occorrer a calamidades semelhantes,

desempenhemo-nos da nossa palavra, me-
morando agora os naufrágios que a rodea-

ram.

*

Já, dias antes da alluvião, andava o Oceano
alterado com ventanias de entre sul e sues-

te, como que ensaiando-se para as façanhas

que premeditava.

Tanto os moradores da terra, que já não
arredavam os olhos de sobre as vagas, como
os navios, que por entre ellas se andavam
acossados e espavoridos, previam desastres

infalliveis, e se aparelhavam, não a falseal-os,

que não podia ser, mas a se compor com
elles, por lhes minorar a intensidade. Inten-

diam os da terra no como haviam de acudir

aos futuros náufragos; os maritimos, parte
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em se desviarem d'ella, parte em escolher
com tempo o seu próprio naufrágio, e diri-

gil-o com acerto.

A barca «Elisa», que da Ilha recebera
emigrados para o Brazil, e da qual piloto e

capitão eram já fugidos para o chão firme,

a barca «Elisa», vogava ao desamparo, e pa-

recia condemnada a expiar com a sua pró-
pria aniquilação o crime de andar espolian-

do a terra alheia. Magnânimos, até para os
seus despovoadores, acudiram-lhe os Portu-
guezes.

Depois que o official de Marinha Castello

Branco, seguido de uma companha de va-

lentes marítimos, lhe retomou e repôz no
solo natal os imprudentes e illudidos fugiti-

vos, outro Official, também de Marinha,
Maurício do Couto, sobe a ella, toma o com-
mando, salva-a. Poucos dias apóz eram en-

trados pela barra do Tejo.

Com a «Elisa» abalroara a galera ameri-

cana «Mary Kingland»; e n'esse lance, em
que lhe fez perder as vergas, houvera-se

ella mesma ido a pique, se, cortando súbito

as amarras, não refoge para o largo.

«Success», outra galera ingleza, só a mui-
to custo consegue, á força de vella, arran-

car-se da fatal proximidade da terra, onde
estava surta.

Outro tanto, no conceito de peritos, deve-

ram de ter feito os demais navios, que to-

dos por ventura o podiam, a fora a triste

da «Gloria-Madre-Esperança*, a qual havia

perdido o gurupés abalroando.
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Vai nas 1 1 da manhan do dia 24; chega o
vapor inglez «Dee»; traz cincoenta e dois

passageiros, que vêem, segundo o costume,
invernar agradavelmente na Ilha.

O temporal que o recebe, lança a seu
bordo a confusão e o terror, que elle mesmo
infunde aos que de fora o contemplam.
Alguns marítimos insulanos, com a gene-

rosa ousadia, que distingue os homens afei-

tos aos perigos de um continuo lutar com o
elemento mais indómito, arremeçam^se sem
hesitação ao mar, atropellam as ondas, in-

vestem a morte, arrebatam e conduzem sãos

e salvos os passageiros ao estreito cães da
Pontinha.

Por espaço de um dia, ondas e ventos des-

cançam um pouco, para reassumir todas

suas fúrias. Amanheceu o 26 com pavorosa
catadura; o vento andava sueste; salta de
improviso ao sul; o mar levanta-se íerocis-

simo, investe e salteia as praias, ostenta

querer engulir a Cidade e mais a Ilha, Ci-

dade e Ilha já áquella hora assoladas da
inundação.

Das 4 para as 5 da tarde vê-se andar gar-

rando o brigue amencano tCréole»; force-

jou em vão por ganhar o largo; lá vem abi-

cando por entre o Ilheo e a Pontinha; en-

calha na praia, e jaz.

Grande turba havia para ali confluído,

mandados uns pelas Autoridades, outros a

impulsos de sua mesma indole compassiva;
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e em tão boa hora, que os naufragados estão

seguros.

Vem cerrando cada vez mais o escuro
do temporal e da noite. Teem-se visto, e

sabem-se pelas ondas outros navios em
egual aperto; acendem-se pelas praias foguei-

ras grandes de alcatrão, e feixes de archo-

tes, que ahi vão girando ao longo da costa,

como denuncias da terra, e reclamos para o
naufrágio, o qual (jtantos são os perigos de
todo o mar!) já como remédio se apetece.

Mas o vento, como que acintoso, ao mesmo
tempo que dissemina a morte por entre as

ondas, anda apagando com indignação os

faroes que lh'a poderiam mallograr. Com
todos os elementos lutam aqui os homens
por todas as partes.

Eis que, para lá do forte de S. Lazaro,
encalhou a escuna ingleza «Wave». Vão pe-

recer todos; mas a todos os livrarão alguns

mancebos intrépidos, que, por cima das fra-

gas horrorosas em paragem que nem em
dia claro e bonançoso é isenta de perigos,

se arremeçam a soccorrel-os.

Estão batendo as 8 horas da noite. Na ex-

tremidade Occidental da Praça da Rainha
vem fracassar-se o formoso patacho portu-

guez aNovo Beijinho». Filho de Setúbal,

em negra hora encetara elle a sua vida aven-
tureira. Nem a sua mocidade, nem a sua
lindeza, nem a amorosa estreia do seu nome,
lhe valeram. N'uma praça de passeio ahi jaz

metade do seu cadáver; e dos onze compa-
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nheiros do seu destino, três desappareceram
engulidos pela ressaca.

*

Sobre este novo hospede d'esta terra vem
correndo unn já antigo e costumado visitador

d'ella, um bergantim inglez,o «Dart», que em
vão presumira segurar-se com as suas duas
grossas amarras de ferro. Ambas ao mesmo
tempo lh'as rebentou a soberba do tempo-
ral, atirandoo, como porescarneo, á mesma
praça, e ao mesmo ponto d'ella, em que ja-

zia o pobre filho do Sado.
Scena é essa de confusão e pavor.

Por cima do esqueleto do «Beijinho», úni-

co intervallo que separa da terra o bergantim,

vêem-se, á perturbada e intermitente luz dos
fachos, ir e vir em desordem os salvadores

e os náufragos: estes, procurando desorien-

tadamente a vida; aquelles, reconduzindo-os

a ella com perigo da sua.

N'este passo, glorioso como outros mui-
tos para os filhos da Madeira, não havemos
deixar sem particular menção o nome do
snr. Jacintho de Freitas Lomellino, que ahi

exaltou a sua humanidade a grau de heróica,

bem como, no encalhar da escuna ingleza

«Wave», o havia feito o snr. Henrique
Crawford, não Inglez (como o seu nome
'nculcaria), se não Portuguez de nascimento.
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Ao tempo que o patacho perecia, por se-

melhante e ainda peor transe passava a

«Gloria-Madre- Esperança». O como da sua
perdição não ha sabel-o. Teem uns, que se

destruirá na praia á bocca da Ribeira da
Praça; outros, que á desembocadura da Ri-

beira de Nossa Senhora do Galháo; outros,

que defronte do pilar de Banger; e outros,

finalmente, que sem chegar a terra sosso-

brára.

Como quer que fosse, ninguém dos que
lá vinham appareceu, e do próprio casco,

só alguns raros e diminutos fragmentos se

enxergavam ao outro dia flutuando.

Em quanto estas coisas se passavam ás

abas da Ilha, outras embarcações, além da
«Elisa», andavam pelas aguas circumvisinhas

gravemente trabalhadas; das quaes, só duas
apontaremos, por serem ambas portuguezas.

O brigue-escuna «Funchal», que julga-

vam perdido pelas alturas da Ilha Selvagem
só dias depois poude ir surgir diante da ci-

dade do seu nome.
A ftAguia», que de Lisboa navegava para

lá, e em sós três dias era chegada á vista

de Porto Santo, em tamanho aperto se viu

n'essa altura com o temporal, que passagei-

ros seus, já práticos do mar, e dos mares
de todo o mundo, houveram por inevitável

o perdimento. As vellas rasgam-se e voam;
parte da mastreação desarvora; a corrente
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do leme rebenta; o mar entra e corre a seu
sabor por todas as partes.

Grande era o numero de pessoas de am-
bos os sexos, assim nossas como inglezas,

que n*essa viagem se iam para saúde ou ne-

gócios demandando a atribulada Ilha.

Não ha cores para descrever a consterna-

ção de todas ellas, o confuso dos seus cla-

mores, o fervoroso das suas orações, o aífli-

ctivo das suas promessas. Algumas damas
inglezas a si mesmas por sua mão se amor-
talhavam, ajudando se já com as rezas do
passamento, abraçando as suas companhei-
ras, e despedindo se até próximo encontro
na Eternidade.

Valeram o accôrdo e exfôrço do joven

Capitão e seus marinheiros, que, sem em-
bargo da evidencia do perigo, que a elles

mesmos lhes arrancou votos, surdos aos of-

ferecimentos de saccos de oiro, com que as

mulheres os incitavam a arribar, e prevendo
que peor fortuna os podia aguardar nas
costas de Portugal, ou Hespanha, do que
n'aquelle inferno de vagas, teimaram em pe-

lejar, com as forças e com a destreza, con
tra os elementos conjurados, e venceram.
Também aqui havemos de particularisar

um nome (que desejamos nós ser, em todos

os casos, distribuidores de elogio aos di-

gnos d'elle); o snr. Duarte e Silva, que le-

vava a bordo a sua esposa, correu ás mano-
bras, ajudando-as com o seu ânimo e ex-

hortações, e não fugindo, nem quando mais
cerrado andava sobre todos o desalento.
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A escuna de guerra «Esperança», que foi

a primeira portadora das fataes noticias a

este porto, fora ella mesma também teste-

munha e alvo da memorável tormenta, sob

cujo pezo andou largamente correndo em
arvore sêcca, açoitada e perseguida.

As providencias, que na terra se tomaram
para acudir aos naufragados e suas fazendas,

foram enérgicas e efficazes.

Quasi toda a carga do «Dart» e do «Bei-

jinho» foi salva; das embarcações que pere-

ceram, postos a recado os remanescentes; e

sem embargo do costume velho, geral, e

barbarissimo, de se desacatar em semelhan-
tes lances o venerável, e ainda então mais
venerando, direito da propriedade, não só

poucas houve d'estas violências, se não que
das poucas, a uma parte se occorreu que
se não commettesse; outra, depois de com-
mettida, se restituiu.

Autoridades e empregados cumpriram
exemplarmente os seus deveres. Nomeal-os
a todos, não o podemos; mas também, não
devemos preterir com ingrato silencio os no-

mes do Governador Civil, o Ex.™*^ Snr. Do-
mingos Olavo Corrêa de Azevedo, do Go-
vernador militar, o Ex."^^ Snr. D. Miguel
José de Noronha, e do Administrador do
Concelho do Funchal, o 111."'* Snr. Manue
de Sant'Anna e Vasconcellos.

{Rev. Uniy)
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O monumento de D. Pedro

(Novembro de 1842)

;E publicou-se istol:

«A Gommissão, creada por decreto de 17
de Outubro ultimo, para promover os meios
de erigir um Monumento á Memoria de Sua
Majestade Imperial O senhor Duque de Bra-
gança, Dador e Restaurador da Carta Cons-
titucional e da Liberdade da Nação Portu-
gueza, desejando que a obra seja digna do
grande Objecto a que é destinada; convida
a todos os artistas que quizerem apresen-

tar-lhe um desenho de monumento com uma
estátua, para ser erigido na praça de D. Pe-
dro da Cidade de Lisboa, a enviar-lh'o até

ao fim de Dezembro do corrente anno»
«A Commissão suppõe este praso suffi-

ciente, persuadida de que todas as pessoas,

nas circumstancias de emprehenderem o
risco, se apressarão a apresentar-lh'o, consi-

derando-se já esta oíferta um serviço, e um
tributo pago á memoria do Augusto Liber-

tador; prevenindo-as de que elle deve ser

acompanhado de uma memoria descriptiva

e do respectivo orçamento; bem como, de
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que o nome do autor do desenho preferido
será gravado no pedestal do mesmo Monu-
mento.

«Lisboa, e sala da Commissão, em ii de
Novembro de 1842.

«Duque de Palmella
«Marquez do Fayal
«Conde do Farrobo
«Visconde de PortoCôvo
«Polycarpo José Machado
«José Bento de Araújo
«José da Silva Carvalho
«António de Gamboa e Lis.»

Todo o escriptor publico de consciência
tem, para com a sociedade, officio e deve-
res de medico. A cada moléstia, ou chaga,
hade applicar o seu remédio próprio; e não
ha-de cançar, nem descançar, em quanto o
enfermo, ou se não levantou ou não morreu.
Em quanto se poder acudir áquella gran-

de parte do credito portuguez, que se acha
intrinzecamente ligada com a historia e edi-

ficação d'este Monumento, havemos de pu-

gnar a bem do que for justo e decoroso; e

assim, antes de tudo nos parece que não an-

dou o Governo bem aconselhado, quando
para tal fim nomeou tal Junta.

Conhecemos, e são notórios, os mereci-

mentos e mais partes, que concorrem em to-

dos os membros d'ella; mas artistas que fos-

sem (que nenhum d'elles o é) a escolha e

approvação do risco para essa obra nacio-
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nal, só a um jury nacional e artístico deve-

ria competir.

^Por que se fundou, e se mantém, a gran-

de custo, uma Academia de Bellas-Artes?

^Por que S2 procuraram para os seus di-

versos magistérios os Professores mais idó-

neos ?

^Por que estão elles encarregados de dou-
trinar e dirigir a mocidade estudiosai*

Evidentemente, porque se entendeu que,
por suas luzes, préstimo, e zelo, eram mais
acommodados que ninguém, para manter
no templo da Arte, entre nós, o seu fogo
perpétuo.

Cumpria, logo, que, onde tivéssemos para
fazer uma obra artística nacional, ou a elles

francamente a encommendassemos, e tal a

aceitássemos qual sahisse de suas mãos, pois

não ha ahi instancia artistica superior á sua

ou que, pondo a encommenda em hasta pu-

blica de talentos, a este mesmo tribunal su-

premo deixássemos o propor as condições
technicas da obra, o confrontar e comparar
os programmas dos concorrentes, e o sen-

tenciar a final sobre a preferencia.

Para fora d'estes dois arbitrios, não ha-

via terceiro, que fosse lógico, legitimo, ou
decente.

Enganou-se e errou pois o Governo,
criando esta Junta externa e profana. Esta-

beleceu um aresto, segundo o qual os estu-

dantes de Medicina poderão ser examinados
pelos professores da Escola Polytechica, e os

artilheiros pelos mestres da Aula do Com-
mercio; os negócios da Jurisprudência, deci-

didos pela Sociedade pharmaceutica; e os
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das artes e ofíicios, pela Associação dos Ad-
vogados; e nada ha, nem mais repugnante,
nem mais nocivo em um Estado, do que
este correr dos interesses por fora dos seus
álveos naturaes.

A boa policia da Republica, em três pa-

lavras a cifrou, sem o cuidar, um poeta ro-

mano: tractent fahrilia fabri;

Tratem ferreiros do que toca a ferro

;

e em quatro o sabido rifão: ne, sutor, ultra

crepidam;

O sapateiro de sapatos cuide.

E a rasão é porque, sobre dever suppôr-
se a cada um mais sabedor do seu do que
de outro qualquer oíficio, também se deve
presumir que, para com as coisas d'elle nin-

guém lhe ganhará em amor e boa-vontade.

Nada tem, nem terá nunca, o nosso Jor-

nal que ver com sls politicas; ajude Deus aos

Governos, que lhes não faremos nós oppo-
sição. Mas a verdade, essa ha-de ir sempre
aqui pelo seu direito caminho; e pouco se

nos dá de saber a quem pertencem os do-

minios por onde ella corre.

Dizemos portanto, e repetimos, não que
se quiz errar, mas somente que se errou (e

erro grave que elle foi), defraudando ao Jury
artistico de um seu direito inquestionável; e

ao Publico, entregando a obra do Publico á

agencia e superitendencia de meros curiosos.
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Que os oito illustres cavalheiros recebes-

sem o honroso encargo de andar pronioven-

do a subscripção, bem estava. Poderiam, pe-

los respeitos que a sua opulência lhes gran-

geia, desempenhar se d'elle admiravelmente.
E este seria (quanto a nós) o primeiro pen-
samento do Ministro; ao de mais, arrastou-

o provavelmente, ou inconsideração, descul-

pável, e ás vezes inevitável em quem vive

afogado em negócios, ou alguma considera-

ção, que também ás vezes, por inevitáveis,

não são ellas menos credoras de desculpa.

Se consideração foi, não nos toca moralisal-

a, nem a conhecemos. Se foi inconside-

ração, temos direito para esperar, que, pe-

los mesmos fios por onde se urdiu, se des-

trame a teia, e se reponham as coisas onde
cabem.

Passemos, porém, do que fizeram os no-

meadores, ao que estão fazendo os nomea-
dos.

#

«Desejando—diz a Junta—que a obra seja

digna do grande Objecto a que é destinada,

convida a todos os artistas, etc.»

Uma palavra esqueceu aqui á Junta, cuja

necessidade nós lhe haviamos demonstrado
no nosso artigo 964 *, cuja indispensabilida-

de nenhum Portuguez deixa hoje de reco-

nhecer, e cuja omissão (jomissão incompre-
hensivel) vai tornar forçosamente nuUo o ef-

feito de tal convite.

* Pag. 87 e seguintes d'este volume.
voL. xL 10
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Convida a Junta a todos os artistas; quan-
do os que havia de convidar eram só os ar-

tistas nactonaeSf e declarar desde logo, e mui
explicitamente, que as proposições de quaes-

quer outros por nenhum modo seriam acei-

tas.

A falta doestas quatro syllabas, na-ct-onaes
que, não sabemos por quê, tão diíficeis pare-

cem de pronunciar, fará, afoitamente o pre-

dizemosç que nem um só risco portuguez
será enviado a tal concurso, podendo desde

já contar o snr. Lodi com a delicia de es-

culpir no pedestal do Monumento il suo nome
Fortunato, por baixo do nome de Dom Pe-

dro.

Mais de uma prova podéramos exhibir da
afflrmativa; mas basta uma.
Rogamos que se leia com attençao a carta

que ha já duas semanas recebemos, e que,

por sua autographia, na falta de assignatura,

nos revela haver sido o seu autor um de
nossos architectos mais distintos.

tSnr. Redactor.
«Tive o gosto de receber, dirigido a mim

por letra do snr. Fortunato Lodi, encarre-

gado do plano e edificação do novo Thea-
tro Nacional, o n.° 10 do periódico Espelho
do Palco, Senti-me entrado de admiração e

reconhecimento com esta inopinada offer-

ta; depois me occorreu que poderia vir ali a

resposta, bem que tardia, ás prudentes e

cathegoricas perguntas, que eu havia tido a

honra de lhe endereçar no n.° 2:117 áoNa-
cionaL

«Mas o papel, com que o snr. Lodi me
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brindava, só tinha por alvo, segundo pude
deprehender da sua leitura, por muitas ve-

zes repetida, o destruir a impressão da ana-

lyse, que ao risco theatral do mesmo snr.

Lodi havia feito e publicado o Ex.'"'* Snr.

Visconde de Villarinho de S. Romão. Era,

de mais, um desafogo que elle pretendia to-

mar contra o desacato que á sua italiana

majestade haviam também feito, á imitação

do snr. Visconde, os escritores da Revista

Universal, portuguezes, amigos e defensores

de tudo que é portuguez. Era finalmente

uma vingança, que presumia tirar, dos três

autores d'esses artigos, e contra os três mi-

lhões dos que os approvam, por conhecerem
e detestarem o capcioso procedimento posto

por obra, como é notório, contra os archi-

tectos portuguezes concorrentes; os quaes,

apesar dos arrasoados do Espelho do palco^

não poderão jamais incluir em o numero de
seus generosos contendores ao snr. Lodi,

que, em vez de justar com elles na arena

artística, esteve aguardando de longe o de-

sastroso termo da luta, coadjuvando depois

o enterramento dos mortos, e arvorando so-

bre as suas campas razas o estandarte de um
triumpho imaginário.

«Não me farei cargo de demonstrar até

que ponto podem os três aranzeis, insertos

no papel, que o snr. Lodi recommendou á

minha leitura, destruir as serias reflexões do
snr. Visconde, relativas ás inconsequencias
do projecto em questão, por saber que aquel-

le fidalgo não carece do meu ineficaz auxi-

lio, para rebater, uma por uma, todas as as-

serções ali expendidas.
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«E ainda que tenha já formado o meu
juizo a respeito do que pode vir a ser, e de
quanto deve custar aos crédulos Portugue-
zes, o novo Theatro, não só pelo que obser-

vei nos diíFerentes pormenores do plano, mas
também pelo que geralmente notam os en-

tendedores, á vista do methodo com que se

fez o orçamento da obra, e do como vão
procedendo o snr. Lodi, italiano, e o seu va-

lente Cirenéo portuguez, n'aquella construc-

ção, estou firmemente convencido que não é

possível, não é prudente, não é necessário,

nem é útil, antecipar quaesquer ideias ; não
só porque ainda ninguém sabe, ao certo, em
que termos deve ficar o plano, que o snr. Lo-
di está todos os dias alindando muito a seu
salvo, segundo lh'o permitte a carta branca
que lhe outorgaram, no mesmo dia em que fo-

ram mettidos em despótico conselho militar

os illudidos concorrentes portuguezes, mas
também por julgar eu, que as Obras de
Misericórdia não devem ser tão elásticas, que
aproveitem áquelles que contra ellas se re-

voltam. Appareça o cadáver Quasímodo, que
os facultativos só á vista das feridas, fractu-

ras, e contusões, é que podem e sabem fa-

zer um exacto corpo de delicio,

«Resta-me somente dizer ao snr. Lodi

:

que os architectos portuguezes não querem
aceitar, nem podem agradecer, o seu con-

vite para o concurso do plano do Monumen-
to, que deve ser erigido em honra de Sua
Majestade Imperial o .senhor D. Pedro, Duque
de Bragança, de saudosíssima memoria ; e

isto por motivos assaz óbvios, quaes os de

não considerarem o snr. Lodi devidamente
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autorisado para lhes fazer um semelhante
convite ; e, ainda quando o estivesse, não
iriam ao reclamo tão facilmente. Se torna-

rem a entrar em algum concurso, ha-de-se-

Ihes provar primeiro, que os seus juizes, pa-

ra bem julgarem do que os mais fazem, sa-

bem também fazer o que julgam. E de mais: o
snr. Lodi, segundo a eminente cathegoria de
architecto civil^ a que o elevaram os seus po-

derosos Mecenas, vale por todos os concursos,

e por todos os architectos portuguezes, pas-

sados, presentes, e futuros

«Se a V. parecerem justas estas mal ali-

nhavadas reflexões de um artista menoscaba-
do, e ultimamente provocado, dê-lhes publi-

cidade nas columnas do seu luminoso perió-

dico; do contrario, fiquem ellas tão esque-

cidas e ignoradas, como o seu autor.

«Lisboa, 10 de Novembro de 1^42.

(íUm dos architectos concorrentes^.

Não ha falar mais desenganado, nem mais
portuguez.

Se, pois, a Junta não deseja, por uma es-

tratégia fraudulosa, afastar toda a sombra de
concorrência, para que o forasteiro cinja o
loiro sem haver combatido; se pretende, since-

ramente, nobremente, e patrioticamente, ver

entrar no estádio os engenhos nacionaes ; re-

forme o seu convite: acrescente-lhe as qua-
tro syllabas degradadas; e verá como a terra

que Dom Pedro redimiu não é (segundo pre-

tendem inculcar a toda essa Europa)um ninho
e viveiro só de bárbaros e ignorantes.
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«Monumento com uma estátua»— diz tam-
bém a Junta; e é essa outra clausula que ne-

cessita de reforma.
Um monumento lhe pediu o Governo; um

monumento é o que ella só está autorisada

para pedir.

E de mais: ^-quem, para mandar ao génio

que voe, começou jamais por lhe atar as

azas?

Deixae ao artista a escolha dos meios, com
que ha- de produzir o seu eífeito.

Ha monumentos sem estatuas, mais subli-

mes que todas as estatuas.

Imyginae trezentas, concebidas e executa-

das por Phidias^ por Machado, ou por Thor-
v^aldsen, que digam tanto, como aquclle

padrão, que um artista inspirado riscou para
Voltaire: um simples tumulo, e de dentro

d'elle levantando se um braço colossal e fir-

me, que arvora um immenso facho.

N'esta parte, mais somos generosos do
que infestos ao snr. Lodi. Temos estatuários,

temos dignos discipulos do Autor da Estátua

equestre; e o snr. Lodi, segundo nos aífir-

mam, não é verdadeiramente mais do que
pintor (não sabemos de que género).

Temos escultores, que em qualquer con-

curso honesto se apressariam a ir colher pal-

mas.Temol-os, e desejamos-lhes triumphos,

porque são gente da nossa terra.

Mas achamos illiberal, mesquinho e ana-

chronico, fazer se da gloria do Libertador
uma espécie de oiteiro de abbadessado, e

ver a Ex.™" Junta, do alto do seu balcão,
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dando aos talentos um mote para glosa-

rem: «Monumento com estatua».

De duas coisas poderia a Junta haver cer-

teza, se persistisse em não emendar o seu

convite:
1.*— de que, apesar de majestaticamente

prometter aos concorrentes, que a oflerta do
seu risco será considerada como um serviço^

nem um só artista nacional irá, como na an-

tiguidade os Reis vencidos, puchar o carro

triumphal ao snr. Fortunato.
2.*—de que, á hora de sahir com a bacia

pedindo esmola para o monumento do snr.

Fortunato, não ouvirá cahir n'ella uma única

moeda de cobre com a legenda Portugallijí

ET ALGARBIORUM.
Bem sabemos que a Junta se compõe de

opulentos e generosos, que poderão á sua

custa, fabricar padrões de diamantes em vez

de mármore, fundir estatuas de oiro em vez

de bronze. Sim; mas um Monumento, assim

feito, será da Junta, e não da Pátria; será

do snr, Fortunato, e não do senhor Dom
Pedro; será de tudo. . . menos de Gloria.

Quanto a nós, a nossa oblata, pequena
qual nol-a consente a pouquidão da nossa

fortuna, ha-de ser consagrada á lembrança

do Príncipe que louvámos em vida, e que
ainda depois de morto estamos defendendo.

Ha-de-lhe ser pontualmente apresentada.
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Mas ^sabeis onde?
No cofre dos Asylos da velhice ou da in-

fância, que elle fundou e protegeu; ou na
bolsa que se abrir para receber os soccorros,

que hão de ir estancar algnmas lagrimas

aos nossos perdidos irmãos da Ilha da Ma-
deira.

Paramos aqui.

Se a Junta desfizer honradamente a sua

obra, em louvores lhe daremos centuplicado
o que lhe dêmos em censura.

Se o Governo, pela sentir contumaz e in-

corrigivel, a dissolve, e transfere a sua com-
missão para onde verdadeiramente ella per-

tence, pregoaremos esse feito, com uma das

mais magnânimas heroicidades, de que ha
memoria nos fastos governativos.

{Rev. Univ.)
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Papel

(Dezembro de 1842)

Tivemos occasiao de visitar a grande fá-

brica de papel, que o snr. Gitton, naturali-

sado cidadão portuguez, está organisando na
rua Formosa.
O edifício, pertença do chamado palácio

do Ratton^ oíferece todos os commodos para
o intento: vastidão e numero de casas para

todas as oíficinas, abundância d'agua, etc.

Segundo todas as mostras já vão auguran-

do, será este estabelecimento um exemplar
para a Industria a que é destinado, pela en-

genhosa e concertada distribuição de todas

suas partes, de que resultará muita econo-

mia de operários, muita simplicidade no trá-

fego, muita expedição no fabrico, boa ordem
na arrumação e expedição, possibilidade e

facilidade de superintender e olhar por tudo.

Um vapor, da força de 16 cavallos, in-

funde movimento á machina, que pode dar,

em cada vinte e quatro horas, quatrocentas

resmas de papel. O papel, que sai pronto

d'entre uma série de enormes tylindros de
ferro, tem mais de duas varas de largura, e

de comprimento quantas milhas e léguas se
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desejarem. E' uma corrente alva, immensa,
e velocíssima, que se vê sahir perennemente
das entranhas de ferro do aparelho, como um
rio caudal rebenta do seio mysterioso da terra.

Ferros cortantes, que se collocam firme-

mente nas distancias que se arbitram, reta-

lham esta ampla teia, segundo a largura de
que se desejam haver as folhas; outros gu-

mes transversaes e volantes lhes talham o
comprimento; e um chuveiro de folhas, per-

feitas e eguaes, vem cahir em baixo com uma
rapidez prodigiosa.

N'esta machina se produz, segundo a qua-

lidade da massa, e a maior ou menor pro-

ximidade mútua dos últimos pares de cylin-

dros, toda a qualidade de papel de escrita,

de impressão e de estamparia-

Quando tudo se achar em exercicio, o que
o snr. Gitton espera se realise para Janeiro

ou Fevereiro (de 1843), convidaremos os nos-

sos leitores da Capital a visitar o estabeleci-

mento. Será isso para elles um espectáculo;

e para os amigos da nossa Industria, que
deploram o enorme dispêndio, que n'este gé-

nero estamos fazendo em beneficio de alheios

paizes, o mais delicioso de todos os espectá-

culos; porque a fábrica do snr. Gitton, tra-

balhando de dia e noite, desde a primeira

até á ultima hora do anno, deve produzir,

não só quanto baste para o nosso consumo,
se não talvez ainda para alguma exportação.

Aos nossos leitores das províncias, que
não poderão gosar d'este espectáculo, force-

jaremos por lhes descrever o apparatoso do
machinismo, o admirável do seu trabalho, o

copioso do seu producto.
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Por agora, só lhes diremos, que o metal
(ferro e cobre) que já se acha d*aquellas por-

tas a dentro, péza 3 :20o arrobas, e que a
principal caldeira para a massa do papel tem
capacidade para vinte e cinco ou trinta pi-

pas.

Duas são, principalmente, as vantagens que

já d'aqui podemos antever por esta funda-

ção;
i.^— o aperfeiçoamento do nosso papel,

que ainda até hoje não deixou de ser deplo-

rável
;

2.*— a diminuição dos preços d'.este in-

dispensável género, que não contribuirá pou-
co para dar incremento á Literatura e á Ci-

vilisação-, e esta diminuição é infallivel, já

pela grande facilidade que haverá no fabrico,

já também (e principalmente) pelas matérias

primas que o snr. Gitton tenciona empregar,
que, sendo excellentes, são comtudo de Ín-

fimo custo, por serem abundantíssimas na
Natureza.

(Rev. Umv.)





LXV

Escola de nado

(Dezembro de 1842)

Todas as vezes que vemos o que leva de
vidas cada súbita inundação, e pensamos nos
tantos milhares de infelizes, que em naufrá-

gios e outros desastres de agua, se teem per-

dido, não chegamos a entender como é que
do nadar se não tem feito, em toda a parte,

um ponto cardeal de criação. Assim o pra-

ticaram na Grécia alguns povos, e assim o
usam muitos das regiões do norte, e quasi

todos os da Allemanha.
Para melhor insinuarmos este alvitre, que,

sobre ser de fácil cumprimento, e summa
utilidade, tem por si o ser também mui gen-

til recreaçlo, digamos da escola de nado
para os dias de inverno, recemfundada em
Vienna de Áustria.

E' obra da Gamara Municipal. Gonsiste

n'uma sala de mármore vermelho, de 243
palmos em comprido, e 78 em largo, toda

coberta de vidraçaria abobadada, que se

aguenta á cabeça de 18 columnas fundidas.

No meio jaz o tanque, de seus b8 palmos
de largo e 181 de comprido, e forrado, por
dentro, de azulejos, por detraz dos quaes ha
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uns tubos caloríficos de vapor^ que dao ás

aguas um tempero mui suave.

A' roda da sala ha um corredor com cellas,

para cada um se vestir e despir á sua von-

tade ; tudo egualmente agazalhado com tu-

bos que tornam o ar muito amoroso.
Dos caixilhos do tecto, que todos são de

ferro, pendem 12 grandes lustres de gaz,

que até ás 11 horas da noite vão allumiando

o folguedo dos nadadores.
(Rev. Univ)»

FIM DO SEGUNDO VOLUvíE
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