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CLARIDADES

I

Em dezembro de 1908, visitou o Porto

o r^^i D. Manuel II. As mais rudimeulares

e as mais complexas de todas as regras de

correcção impunham-me retrahimeuto abso-

luto, de referencias, nas minhas cartas diá-

rias à Voz Publica, sobre tal assumpto: sou
um correspondente a dezenas de léguas do
Porto, um profissional ha 40 annos, — um
velho de sessenta, — um funccionario dire-

tor d'um estabelecimento penal e educativo,

do Estado, — um pratico das leis da corte-

zia, — e um homem que tem o respeitoso

culto da sinceridade correcta:— por tudo



islo, eu dSo podia menosprezar os meus
deveres. Mais papistas do que o papá, os

mandatários da Justiça impuzeram aos que
applicam perseguiçõ^-s uma atiitude aggres-

siva para com a imprensa jornalislica repu-

blicana d'aquella cidade, durante a perma-
nência do Fti entre muros do Porto. Não
podendo os pobres de espirito e do resto

perseguir-me por offensas ao chefe do Es-

tado portuguez, descobriram que eu nâo

manifestava admiração— anles pelo con-

trario— para com o imperador da Allema-

nha ; d'ahi o perseguirem-me, processando-

me. Et pour cause.

Deu esta miséria origem a demonstra-

ções, na imprensa e no tribunal do F^orto,

que eu registro, como claridades bemvin-

das á cerrada noite do meu viver. Já no

meu livro Para o Fim^ archivei as muitas

annotações aos perseguidores. Citarei, ago-

ra, o que eu considero farta recompensa da

minha folha de serviços.



Na Voz Publica, de 7 de dezembro de

1907, escreve Pádua Correia:

«Querelado o director-gerente da Voz

Publica, Lopes Teixeira, por um cabeçalho

fóra-a-fóra da gazela, em que se fallava da

influencia incontestada da sr.^ D. Amélia de

Orleans, na politica dinástica. Não ha, na

phrase incriminada, sequer um desprimor

de linguagem. Pois, segundo lemos no pa-

pel sellado— o caso melte injuria e offen-

sa, sem que as palavras estampadas offen-

(lam ou injuriem.

«Querellado o nosso collaborador, dr. Al-

fredo Pimenta, por n'ura arligo nâo ter es-

criplo sobre a dinnslia, um terço do que

disse Oliveira Martins. E íaztndo critica

histórica, reportando-se aos Braganças mor-
ins— ossadas de santos, heroes, marlyres

justos — incorreu, conforme os dizeres
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consagrados, em manifesta injuria^ offensa

e falta de respeito ao Rei.

«Querellado o garatujador d'esta secção,

eu que tenho pelas justiças o temor que
preserva do peccado. Motivos : — ter dito

n'um artigo, que o sr. D. Manuel era um
bonito rapaz. Enojou-me essa epiíJemia

d'eroiismo, que lavrava na cidade Repu-

gnou me a linguagem de impotência senil

e luxuriosa^ com que certos jornaes quasi

desandavam na pornographia, a propósito

ou despropósito de radiantes mocidades.

«Consignei que, em pugnas de caracter

politico, se dava o espectáculo de incitar o

amor ás instituições, pelos processos com
que se accendem desejos sexuaes. Emfim,
mais parecia monarchico zelando o decoro

de monarchicos, que um republicano sor-

rindo-se do fio da baba que descia das boc-

cas adversas.

«Tenho aqui a recompensa : — Manifesta

injuria, offensa, e falta de respeito contra

El-Rei.

cE por ultimo, como era de absoluta ne-
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cessidade sangrar a Voz Publica e nâo fosse

possível topar no esmiuçamento da colle-

cção, matéria unhavel, remataram a festa,

querellando Silva Pioto, por cansa d'uma
das suas Cartas de Lisboa.

«Ha 18 anãos que Silva Pinto, atraves-

sando todos os períodos críticos de repres-

são, besta com que os salvadores vexam e

affroiitam a imprensa, collabora ua Voz Pu-
blica, sem que o seu fel temperado em pie-

dade e desdém, pingasse nas margens do

código penal. Escriplor que sabe o valor da

. língua que falia, a sua dialetica fere, sem
que a esiupilez das leis de excepção a pos-

sa incriminar.

«D'esla vez pelo visto— o próprio Kai-

ser íicou assombrado com a viagem de D.

Manuel, e a Imperial Ailemanha de olho

pregado ua prosa do nosso illustre collabo-

radur, ferrou-lhe uma querella por

—

ma-
nife.sla injuria, offensa e falta de respeito

contra Guilherme II. Ficam os commenla-
rios para Silva Pinto.

íE' bem de ver que, de tudo isto, nos
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resta a consolação de concordarmes em que
o liberalismo e democracia do novo reina-

do, são absolutamenie differentes do libe-

ralisn^^o e democracia da dicladura franquis-

ta. A lei que dos applicam é a mais repu-

gnante dejecção de João Franco. Mas como
sr. D. Manuel couta \9 annos ftt^a a mo-

narchia libetol!

«P. S. O artigo que á alçada dos tnbu-

uaes me conduz,— como acima vae dito—
reportava-se ao impudor de certas manifes-

tações de salas. Escriptas estas linhas, re-

cetio as seguintes informações, da mais au

thentica fonte

:

«No Paço dos Carrancas, depois da sabi-

da de D. Manuel, um bando de damas in-

vadiram os aposentos do rei. Entre o grupo
dividiram ellas, pentes, sabonetes, e outros

objectos miúdos e intimosdeíoí/f/íe, de que
o sr. D. Manuel se servira.

^Um Ienç(j| e toalhas a que o real corpi-

nho se enxugara, foram partidos ás tiras, e

devota e amorosamente recolhidos pelaj^
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gentis apaixonadas. Olhem lá í Mas porqne
lhes não querellam os noivos e os noari-

dos?»

Em 23 de dezembro de i908, insere a

Voz Publica a seguinte conleslaçào do advo-

gado Alfredo Pimenta :

«Contestando, diz António Maria Lopes
Teixeira^ na qualidade de director gerente

d'i Voz Publica, contra o delegado do Pro-

curador Régio do {." Districto Criminal

:

«O auctor do artigo. . . Aif publicado no
n.'' o:302 da Voz Publica, é o jornalista

António Pádua Correia.

«As expressões que o M. P. aponta, como
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contendo injuria, offensa e falta de respeito

ao Rei, não sâo mais que a manifestação da

opinião, irónica é verdade, mas nunca in-

sultuosa, do seu auctor.

3.°

«Essas phrases não podem ser analisa-

das e interpretadas independentemente d<

coujuncto do artigo, e assim :

«Lendo-se totalmente o artigo, vé-se, sem
precisar-se de grande argúcia, que nâo é a

pessoa do Rei a visada, mas sim quem doen-

tiamente, n'um»sentimenlo que não brilha

peio pudor, o applaudia e admirava, por

motivos que precisamente não eram politi-

cos.

«Mas mesmo que d*essas palavras se pu-

desse concluir injuria, oílensa, ou desres-
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peito á pessoa do Rei, não havia motivo

para coQdemnação visto não haver intenção

criminosa, porquanto.

6

«Se recommendou especial e formalmen-

te aos vários chefes das varias secções da

Voz Publica ^ desde a do artigo do fnndo á

do simples noticiário local, que não se pu-

blicasse coisa alguma que podesse conside-

rar-se offensa, injuria, aggravo em desres-

peito ás pessoas do Rei e da Rainha de Por-

tugal, de visita, n'essa data, á cidade do

Porto — recommendação que foi acatada e

cumprida. E

«O auctor da Carta de Lisboa publicada

n'esse mesmo n." 5:304, é o conhecido e

respeitável polemista Silva Pinto.
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«O seu passado de escriptor, onde ha pa-

ginas brilhaoies que hão de ser lidas em
todos os tempos com agrado e utihdade, e

factos honrados que se recordarão sempre
com carinho, abona de sobra as suas qua-

hdades moraes

«Todos conhecem o feitio do jornalista

Silva Pinto, discipulo que honra o mestre
— Camillo Gastello Branco — , no processo

zombeteiro e por vezes gaiato de escrever,

mas nunca revelando sentimentos maus,
odiosos, offensivos, profundamente antagó-

nicos com a sua vida pub!ica e particular,

e naturalmente impróprios da sua edade e

da simação moral em que se encontra pe-

rante o paiz.

«As phrases apontadas pelo M. P. n'uma

trop de zele excessivo, arrogando-se o pa-
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pel, nm todo nada ridiculo, diga-se de pas-

sagem, de denfensor do Kaiser, nâo são

mais que uma critica ligeira e alegre das

incoutideuciají do imperador da Allemanha,

tão discutidas e tão criticad^ís ultimamenip

na imprensa allemã e estrangeira.

11

«De resto, mesmo que nas expressões

que feriram os sentimentos — no momento
da leitura — germânicos do M. P. se po

desse ver desrespeito ao Kaiser^ nâo bavia

motivcjs para coudemnacão, visto não haver

intençHo criminosa, porquanto

12.^

«Se fez, para não haver intervenções ex-

Ifantias desagradáveis, a recommendação

que se frisa no n.° G d'esla contestação»

Na Voz Publica de á7 de dezembro de
NA PROCELLA 2



IH

Mii) mvógs^o (JrMEdus/rdò cl'Alniiída
:"

Mí!'í>-;n 111'Jiíi -: .
•.•!/! i

'

) '
' i»í ii^-

íComeç^ 'aè^^dúctiie v^liT á^éMté- julga-

mento cumprir um dever— acompanhar o

seu amigo e querido ^fnigo dr. Alfredo Pi-

menta na sua estreia como advogado. Pre-

ptes9o òué' fez 'tò ''^eu' espirito ô díscurí^è'

qUe aíli -acaba de s^r*pròftur}eíado,- para si*

dèSftopèDb-ar^ífo^seu car-gò apre senta lidoá
defézià-^-a '*defeza naòy á ãffiririaçgo ba^í^af

mas sempre ju^fà; ' ide qufeuíll velho hbbràU

dissimo não trahiu o que deve ao seu nome
e um jornalista airícía- novo, que merece
largo futuro ás suas qualidades, as não en-

sáitin^tíèm '^b^afai^â 'p6r'tíéHb ili itiJbM^:

^^ÍPoíque',' atràz -da^ficçãb da tei!'sc1) i'\t\\

tt)r*fa .'dor iHustre -dií^êcifor do joruaPqUferella

do, quem responde, quem acciísa o agenti

do M. P. é Silva Pinto e é Pádua Correia.

'lUGuaireclor i\'A^'yoÉ Pitblioú\ ieml stáud



11^

áefêtd' i)'é\íí ty tbegòríea e'juridicaiiieiííle sus-

tentada no depoimecito das í»^sterí5UDh3sm-

quirídas. ^ ^ * i'i

•' i^O corpo rt^dalorlai foi avisado de que
deveria ter o o^aximo cuidado em que não
(osse publicada, emquanto D. \Januel esli-

vesse no Porto, matéria sujeita aos reparos

das querellas. i' i
^ ^ -

«Isto mostra que não bouve^da siià parte

o menor intuito de ofíender qualquer pes-'

soa: pelo contrario, chamou a allençâo par»

que alguém podasse considerar-se offen

dido.

'J'«Não obstante o M. P. lá foi encontrar,

ora para a dynaslia de Bragança, ora para-

ti . Manuel ou sua mãe, e até para o impe-

rador da Allemauha, phrases que apontou,

comprehendidas e«i artigos do Código -'Pe-

«Couiu uflendett Silva Pinto O soberano

aliemão? -* •
.

«Silva 'Pinto é um-' escriptor honrado.

Numa época da vida em que a mocidade
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facilmente o poderia tentar, ajudando-se no

seu magnifico l alento, para se impor á ba-

julação proveitosa, (guando se viu obrigado

a ganhar dia a dia sustento, nâo vendeu a

sua penua ás InQuencias que o cercam, man-
teve intactos os seus princípios, robusteceu,

tirmou e impòz sua consciência.

«Elle comeu o pâo do seu trabalho n'essa

phase d'onde tantos se precipitam no cri-

me, por onde alguns se elevam ás fáceis

honrarias sociaes obtidas por todos os meios

e em que raríssimos conservam a probi-

dade.

«Elle foi sempre coherente com os seus

princípios, com o seu cor?ição, com o seu

caracter, que para ahi ficam derramados
nos jornaes e nos livros, dia a dia, agitada-

mente, nervosamente, como agitada, ner-

vosamente, como agitada, nervosa e dolo-

rida terá sido para elle a vida.

«Para os criminosos vulgares é de uso

aponlar-se á compaixão do jii'gador um pas-

sado de bom comportamento que é, tantas

vezes bastante duvidoso.
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tNão fará a Silva Pinto nem aos seus jul-

gadores a injuria de repetir, pois aqui te-

riam as armas da critica, o que eHeé como
escriplor e cidadão.

«Como escriptor, deixa nos Combates e

Criticas paginas que honram a nossa litte-

ratura e honrariam a litteratura de outro

paiz; como cidadão é modelar no cumpri

mento dos seus deveres "na,

«Ninguém ignora a funda commoção po-

litica que despertou uma entrevista com o

imperador, essa entrevista que levantou o

povo allemâo indignado, que foi discutida

na camará, e cujas inconveniências lhe fo-

ram ponderadas pelo próprio chanceiler.

«Pois quando ainda não se havia desfei-

to o movimento de suipreza, o jornal ame-

ricano The World annuncia nova entrevista,

muito mais perigosa, realisada pelo seu re-

dactor William Hall.

« The World acompanhava a entrevista de

interessantes comentários sobre a h^ra e

situação em que se effectuára, relatava co-



«iniitarios que forani jreprií><lí*zv^3 j^i^ Íor-

Di-ítíS portuguezes. ..', .,!, rhnini k -^Kiía;-

. i«0 illuslre escriptor clEU^a sumul? da

eotrevisia que, a ser verdadeira, í>ffende.o

povo. allernão, cuja offeosa, não o smdo,
tem <ití !iquid;ir-se por oníra fòrm.í.. ,<..;>.

íMas os joroaes da Allemaoha que for^n^

aiiida meoos benevolentes e mais:pred^p^,

nem por isso os querellaram... i, !• o,;]'

«O que pôde notar-se é a fórmív coíno

está redigida a Carta de Lisboa. Exlranha-

se o estylo de Silva Pinto, mas não o ,eptr

Iranbaria quem conhecesg^ a sua obra, por-

que, nervoso e áspero, ha sempre n"e|le

um fundo de justiça. Silva Pinto obedeceu
ao sentimento, e ao receio de ver desper-

diçados inutilmente uns milbai^es, ciei ,v,idas^,»

'.' Miji i.s \-.\s.;ií >^\'ç uíiKoi'!

if f;^-i—r^>^iif*f{ >íí;mí Ofifffr

i A estas nesgas; de azul efOtcéui perpetua-

mente lenebroso^— de uma perpetuidade

de meio século—^socceder>iff),,jíl^ezes vol-

vidos, as segumtes

:
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.fim.; março dei-lOOQ p^Wica^'a^Q>qua$ií]to-

áDs los jornais *deiiLiábf>íi.:Q0ticia5 ooncebS>-

fias como ab^Hxo repíoctiizo, umi (kiSeáth
^ outra do Diário <ie\NotictaSyíCÁ!.nserYc\aáo

por 10 dOs os outros colfeg^aso i(kw(to e* pro-

funda reconòt^cialeoto cj ' . i-o.wi mí;«)i; íi

•.íjrií M^^e» ' ÍI4
' S 9iíp b OB^lOqOiq H

(No Século:) ^a 'iiMiqmi ph lob

do illustre escriptor proinove-Jhe uma re-

citcbld&. hojhenagém 3 <i«^Wiuo ^:uÍ!r//«

«Al^iiBp OFOTiptoreaijPijocnílistasi arni^
e atinwradores nie Silva^íPiatdf atabaiBode

constituir-^' «m eommi&sa^Of no ictyikiirde

-Tieialisí^r' n^iini- do?- pr^imeiros tbBatréfe de

Hbisiboa, «má recita de homeBagemaoi illus-

tre ep^Tipion PreitO'dftiHdiiiiPiíçãò pelOibri-

fbariLifittm»: talento,. laffirrtltado Q'iiraá>'eiteíl^

p^Fodiicção^ Uiter^ria^' -epa iifetí^iiPépre-
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.senta, por sua vez também, a consagração

do CMracler d'este homem [)nbiico que ao

cabo de longas e trabalhosas canceiras. ^o

tem accumulado desilkisões.

«O Secueo as<ocia-se a esse justo preito

de homenagem, esperando que elle attiujs

a proporção de que é digno esse trabalha-

dor da imprensa.')

(No Diário de Noticias:)

«RECITA DE HOMENAGEM

«Vários collegas e admiradores de Silva

Pinto constituiram-se em commisso, a fim

de promoverem n'um dos principaes thea-

tros de Lisboa uma recita de homenagem
consagrada ao distinclo escriptor.

«O facto representa ao mesmo tempo que

um tributo pessoal, um precedente para os

trabalhadores assim colados, como aquelle,

de intelligencia, de trabalho e de caracter.

«Ninguém ignora que é precisamente a
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rigidez de caracter que torna espinhosa a

carreira do homem publico entre nós ; e

corre o dever á geração nova de presar e

cobrir com o seu protesto, os nomes cnda

vez m?íis raros, que como o de Silva Piuto,

representam a isenção com os respectivos

sacrifícios.»

No dia immedialo dirigi a todos os jor

íiaes que ao assumpto se referiram a se

guinte carta :

aA MINHA RECITA

(Carta aberta a Pires Avellanosoj

€Meu caro amigo. — Passaram-se assim

os factos: Haverá ires mezes, cambaleava

eu, ao sahir de um ministério para a Arca-

da, quando v. olhando, commovido, para o

meu preparo, me disse— «que era impos-

sível continuar eu a trabalhar como um ne-



niffíslassftmi, por imodo .ilentador para quera

'^ssáiri se fatigava. Masií^ue havia um gnupo
^át ineliopdo a ce!rla8;manifeslaçms, « q^u^

,eapefassB'ieij, para^v^nwi . m
i >i.jn x^

/€ Dois meze$. depois Gomcnunàcoa-mie v.

que o grupo resolvera proceder quanto an-

tes e que o procedimento vinha a ser uma
rècita-homenagera oíferecida ao moi chéiif.

O applauso sem duvida, pensei, a quaren-

ta raimòs ide' trabalhfí)' persistente, iÚ\ví( in-

abalável em' principiei if^ocfaes^^como índi-f-

ferente a efíeitos: — ou isso, oãíWconheci-
m^uto de dotes intellectuaes, o que de mais

vulgar e??i5re:ip<ar.^s;^mpifiiií)fAu

«Vejo impresso, nos jornaes, que é, es-

pecialuieuli^;>& oatúd^ il^áãdiviíluÉJòque v.

e o grupo levam em vista celebrar, e n'e^

fie penia sas 6^a4>ílece-ííô'dôe*) e8pil;^^ttí.uma

:4iivj;dí^:!í50 paais-eím meu f^yon ntilitana re-

soliíçãOííísonpadavi^Q queiemíhonna^dH soli-

dariedade qaei^! tão. nobreímeuie, me lav.oea

de um somhno ^^tíirahiíuienio.(pflr»* a
j
roido-



^IJm ponto negro-surgeyfip estremo cie-

iioaào. Não f^ílíar^. qHçra íD eí!a yep o qui-

nbãOimorfl/ q.q matprial : .çíuth ^ satisfação

do sentimento .e, quiçá, p^fa çegpiJo do^

.sentidos. Não é asaina. Devo dizer a v. que

ha muitos ânuos, desde a minha primeira

mocidade, eu nunca pedi auxilio iextranho,

genã.o ipara relaMvo conforto de terceiírpSi

senda certo. q^i^^-reprerSenlav^ui resseçiiíer-

ceiros parte da minha alma. Esta circums-

tancia torna effectivo e profundo o meu re-

conhecimento para còm diversos hoinéns,

em diversos pontos da minlia vida ; mas
devo ,€^^p,l^req^í> ventrudos egoistas: se al-

gum dia pensaram esses em ferir-me dire-

ctamente, com uma recusa, miseravelmente

se enganaram : feriram, especialmente, in-

nocenles para quem eu pedia, o que torna

o egoísmo mais digno de castigo — e do meu
desprezo. Por mim, pessoalmente, contun-

dido ipelos ^/^ rotibam e ^q\os qmaVrai-
çôíim, só preciso que a morlei me sejí>:maif>

serena do que tem sido a;vida.' •: .riui -i;/

«Deixe-me resumir; imu i/canoi amigOi^s
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condeasar, em palavras de [mz, o meu pen-

samento d'esta hora : Oxalá que a idéa de

V. e do gr;ipo haja de lornar-se bem fértil:

ganhariam, em contentamenio de nni nobre

orgulho os meus bravos camaradas, que ao

meu novembro algido trazem o conforto da

sua juventude, — e alguns uieus irmãos em
Chrislo, para os quaes não seria inútil a

minha relativa e ephemera pro^iperidade.

Seu amigo e camarada inuito obrigado

Stlva Pinto.

Nota. — Aco:)tecimentos ine>P'^rados —
a derivação dos espectáculos em favor das

victimas dos terramotos de abri!, — im;)o-

zeram o adiamento d'essa récita.
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Iniciados os preparativos da fesia^ eis

que, em abril do corrintó anno, cahe a

fundo sobre Portugal o tiemor de terra que

destruu Benavente e ouiras ovoações d()

Ribatejo. Entãn se impòz o addiarjjnnto á

projectada recita de profissionaes das Lei

Iras, pois que a miséria dos sobreviventes

da calaslropbe reclairíava a convergência de

todos os esforçns, espectáculos públicos,

etc, em favor dos desventurados. Cumpre-
me dizer que rne surpreíienderam as adhe-

sões não menos que os relrahimentos de

liostilidade. Os factos são ()or mim l-mçailus

em credito í^ocial — com a noia do meu re-

conhecimento.

Maio, 1909. S. P.

A noite passada, cbovia, deu me a gaiw

de trabalhar ; mas o cérebro resistiu á es-
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Iroinice que resuscitava o uuclivago.— «Que
dormisse I» inipunha-se me com vigor. — i

«Ao menos isto!» suppliqliei, indicando ons
'

milhares de cartas que alli tenho, da tra-

vessia de 40 auuos— a parle aproveiíavel'

da raoristniosa porção condemnada e des-

Iniida. —- «Pois que folheasse ; (Jue^rtie en-

Ireinesse, sení' exemplo í» •
'

í- r*
:

E foi- aíssirii qije en c*ôorde/r'iei ittílljaré^^'

de eárta^% siienciosatiieLte, emqoaota naj!'

vídraçasaio nfeu quarto balia a cliuva. De^

quando êra quando, eu lia'e ncofdava-ítie.

Nâo será isto o verdadeiro viver ?

Durante horas, desfilaram, aqui, pela mi-

nha frente, vindas de 1868 ate agora ^ 40

annos — cartas d'estfs corapanhèfrOS da'

travessia, muitos deiles mortos':"'*''' '
í^"

José Caldas, Pato de Lima, Anthero do

(juentaf, Augusto Soromeuho.tlóBdede Va-

lenças, Simões Dias, Guerra Junqueiro, Lu
ciano Cordeiro, Gtui^ies Leal, Júlio César

Machado, Alendes Leal, Cândido de Figuei-

i^edOj Cesário' Verde,"' Raphael Bordallo Pi

oheiíx), Sousa Màfíins, Jayme Módíz", João
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AMeftío' 'Ndhre, i Oliveira iMa>tiDs[^1^^aiisW

Guedes Teixeíitai AntcoioíTeiíêira' Lope^j,

CamiHo Castelio Bhnco, Eça de Queiroz]

Je^ (íé Deus, Narriso de Lacerda, Eugè^

Bio 'de Oaiilro, Buliíâo Paf'to, Guilherme Brá^

ga( Marí-íe^no Mesqlííla, Zí^Harias d'iA^aí/

FePt)íltó<^^ iCOsta,! Trintiãde^ CbeUKyJ fíáoi

Braridâíy; Anfonío l-F^íijó, Etijilia d'ay Neves',-

SarâtP B^fhliíJH^itj Lucinda Simõeí^, €orí<fe>

(l-AV-uoâcr, Hfcardo Jurgé^Ntónuer Duarte

d'Alirjeida, Bodri^nes* dê Fpèila?i^, Burz Agúí''

Má, Urbano -Loureiroy TBorges d'Ave{lar,

AgdstiÇjiiG' Aiband; Bíithíizar Badlr'h', José

B'^beird GiíitTiarãe^s, AnlOTiíô Ehnes, Marlau-'

noí> deiTCarvôilíO)' Emygdio d''0}ivèircíj Fer^

nándo Garrido^, F*em^fi/io- Leal, (JrbatjO''de^

CaslFOf B.' João -dà Gemara, í^ltíCrU^ d6'0IU'

veira-^^^D-rJoSoidè Castro, Herjnqué dè' Vas^-

coíiC»^llô^v !Antotiio Gândido, Liliz d^Atidra^J

die, 'Bétlenbwrt Roiífrigues;' 1.u^z Oserio,'

FraRei^co íTubino, l(>eíié.Mnha Pôvoa, Guilher-'

use. 'd'A^vedó,'EdGard<íHCdelho,' 'Teixeira
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Gomes, Campos Carvalho, José de Castro,

Lucilia Simões, Mercedes Blasco, Cioira Po-

Iodío, Marie Denis, Columbano Bordallo Pi-

nheiro, Campos Henriques, Hinlze Ribeiro,

João Arroyo, Anlnnio Pedro, Ânna Pereira

Abe! Andrade, Alberto Pinheiro Torres,

Ernesto Leile de Va>concel!os, Bernardino

Machado, Fernando Mattoso dos Santos, Al-

fredo Keil, José António de Freitas, Alberto

Braga, Horácio Ferrari, João Saraiva, Fer-

reira d'Almeida, Roberto Ivens, José Carlos

dos Santos, Alberto Ozorio de Castro, Ro-

drigo Vellozo, G. Moniz Barreto, Alves da

Veiga, Salvador Marques, Visconde de Ou-

guella, Herrmann, Anna Plácido, C^zar Pol-

ia, P. Pinto de Campos, José Elias Garcia,

Benigno Joaquim Martinez, Lopes Trovão,

Gomes d'Amorim, Angelina Vidal, Visconde

de S. Luiz Bra^^a, Clemente dos Santos,

José Ro Irigues d'Almeida Ribeiro, J^sé Es-

tevam de Moraes Sarmento, Luiz Guima-

rães, Graça Barreto, Alves Mendes, Manuel

Carda, F. Ferraz de Macedo, F. Cabral

Metello, Raul Mesnier, Flamiano Anjos, Car-
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los Anjos, PT)lycarpo Anjos, Conde de Fon-

talva, Conde da Ribeira Grande, Conde de

Figueiró, Marquez de Valle Flor, Silva Lis-

boa, Paulo Osório, Nuno Queriol, Zepherino

Cândido, Zepherino Brandão, Diogo de Ma-

cedo, Bernardim Pinheiro, Albertina Parai-

zo, Marçal Pacheco, Hanaalho Ortigão, João

Chagas, Eduardo Lupi, Heliodoro Salgado,

Alves Correia, Magalhães Lima, António

d'Azevedo Castello Branco, Virgílio Macha-

do, Alfredo Luiz Lopes, José Augusto Viei-

ra, Vasco Ortigão de Sampaio, Alberto Bra-

mão, Almeida Serra, Alexandre da Concei

ção, Manuel d'Arriaga, Armando da Silva,

Silva Graça, Frederico d'Abreu Gouveia,

José Frederico Laranjo, J. J. M. Oliveira

Valle, Calvet de Magalhães, Alberto Pimen-

tel, Theophilo Braga, Alexandre Braga (fi-

lho), Adriano Anthero, Bollo Machado, M.

Oliveira Hamos, Henrique das Neves, An-

tónio M. Pereira, Ernesto Chardron, Fernan-

do de Lacerda, Padre António do Espirito

Santo, Padre Senna Freitas, Theophilo F^er-

reira, Caetano Pinto, Marianno Presado,

NA PROCKLLA 3
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Barros de Seixas, Rodrigo Pequito, Eduar-
do Shwaibach, Carlos Malheiro Dias, Padre

AdIouío d'Oiiveira, Manuel Sardenha, Alves

de Moraes, Domingos Tarrozo, João Franco,

Luiz Botelho, Henrique Marinho, Lysler

Franco, Emygdio Navarro, Beldemonio, An-
selmo d'Andrade, Anna de Castro Osório,

Júlio de Vilhena, Teixeira de Queiroz, Ni-

colau Estevanez, João Patrona, José d^Almei-

da Vidal, Raul Mesnier, Vicloriano Braga, Go-
mes da Silva, Lino d'Assuffipção, Leão d*01i-

veira, Francisco Figueira, Dias Costa, Ma-
laquias de Lemos, Visconde de Villarinho

S. Romão, A. Vieira Mendes, Lucinda do
Carmo, Carlota Vellozo, Maria da Luz Vel-

lozo, A. Moraes Pinto, Paulo Cancella, Eduar-

do Falcão, David Ramos, Nogueira Lima
Hamilton d'AraujO, Conde de Paço Vieira,

José d'Alpoim, Carlos Lobo d'AviÍa, Sérgio

de Castro, Pereira de Miranda, Amorim
Vianoa, Bjorkman, Guiomar Torrezão, José

Augusto de Castro, Delfim Guimarães, Au-

gusto Forjaz de Sampaio, Olga Sarmento,,

Célia Roma, Manuel Zerbone, Carlos Galrão^
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Sousa Bastos, Freitas e Costa, F. Adolpho
Coelho, Brito Aranha, Eduardo de Noronha,
Manuel Penteado, Amadeu de Freitas, Car-

neiro de Moura, J. Barbosa Colén, Fernan-
do Pedrozo, A. X. Rodrigues Contreiro,

Evaristo Brandão, Alfredo César Brandão,

Rodrigo Vellozo, M.Bernardes Branco, Ben-
to Carqueja, Barjona de Freitas, Lopo Vaz,

Blanche Barbe, Ernesto Pires, João Tedes-
chi, Anselmo de Moraes, Costa Carregal,

Gualdino de Campos, Gualdino Gomes, Pa-

dre Oliveira Braodão, Miguel de Paiva,

Adriano Villas Boas, Teixeira de Pascoaes,

Barão de Fornellos, Manuel Maria Rodri-

gues, Augusto de Lacerda, Sebastião de
Carapeços, José Passos, Delfim Maya, Li-

banio da Silva, pabriel Pereira, Xavier da

Cunha, Eduardo Tavares, Abbade SanfAn-
na, Anselmo Vieira, Autonio Navarro, Joa-

quim Martins de Carvalho, António Thomaz
Pires, Joaquim José Marques, Pereira Cal-

das, etc.

Recordo-me. .

.
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III

Já se sabe gue fez, no Rio de Janeiao,

um doloroso íiasco a recente exposição,

pelo que directamente nos loca. O Século,

condensando os factos, diz

:

« — De 400 contos de mercadorias, que

foram para o Brazil, apenas se colloca-

ram 4.

— Voltarão para Portugal quasi todos os

nossos artigos expostos.

— Escusado será dizer que os vinhos

portuguezes ficaram, na sua quasi totalida-

de por col locar. Não houve quem os com-
prasse, porque também nâo houve quem
soubesse chamar para eiles a attenção dos

que com esse producto commerceiam. Pelo

que fica rapidamente exposto, vè-se que a

exposição fracassou em absoluto, msrcè das

causas que vão indicadas. Isso, porém, pou-

ca admiração deve causar, porque succede

outro tanto sempre que se trata de empre-
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hendimentos em que o Estado entra como
íaclor principal. E' esse, entre nós, o des-

tino das coisas officiaes. E não ha duvida

de que è um destino bem triste !»

Estamos, realmente, com pouca sorte :

— malfeitores^ estúpidos e sanguinários,

—

olho vé e mão pilha incorrigiveis, — domi-

w?/< vobiscum a tramar, — crises em toda a

linha,— desespero e desorientação !

Mas, restringindo-nos ao fracasso da ex-

posição : ainda bem que volta o que se não

vende í Da outra vez. . . que o diga a Cus-

todia das Monicas

!

A camará municipal de Lisboa lucta por

fazer entrar nas calíias— os Eléctricos e os

Ascensores. Longe vâo, pelo visto, os omi-

nosos tempos da kagadeira. Chegue-se-

Ihes

!
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No Fayal, alaslra-se a peste,

Somma e segue.

Os moageiros já ganharam 100 codIos

de réis. E viva o velho!

IV

Ali o imperador Giiilberme II.

. O papa deu uns 200 conlos para as vi-

ctimas sobreviventes da catastrophe na Itá-

lia.

Tem 200 contos só para uma esmola.

Foi o que faltou a Jesus Chrislo
;
por isso

lhe chamam doido — scientificamenle !
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A!i O kaiser. .

Consta ao Mundo que do próximo dia 1

<je fevereiro sairá um numero especial

de folha jornalística, enriquecido com a co-

íaboração deplorativa dos srs. Fialho d'Al-

meida, Ramalho Ortigão e Arnoso.

E diz mais:

«— Que o sr. Ramalho Ortigão verá nos

dias da sua gloria, por um artigo seme-
lhante á bacirrabice litteraria do rei mar-
tyrisado, reproduzida a sua prosa de jaco-

bino do tempo do centenário de Camões.
«— Que este decadeulissimo personagem,

envaidecido do contacto dos vencidos da vida

e das canastras, se esqueceu já dos tem-

pos plebeus em que era mestre de francez,

€ mau francez, no collegio de seu pae, sen-

do então democrata.
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«— Que o sr. Fialho d'Almei(Ja, ao mes-
mo tempo que publica um artigo elogioso

para o rei dos adiantamentos, é capaz de

reeditar, uo mesmo dia, e com egual con-

sciência, os artigos que escreveu contra o
paço e contra o sr. D. Carlos.

«— Que n'esses artigos ha até cousas es-

sencialmente offensivas da sr.^^ D. Amélia,

á qual é agora capaz de babujar a mão.
«— Que o sr. conde de Arnoso, boje só-

cio nas vénias lutuosas do sr. Fialho d'Al-

meida, já foi por elle meltido a ridiculn

como homem de lettras, não só em artigos,

mas até nas palestras das esquina do Suis-

so, quando o sr. Fialho n'elias coçava de-

mocraticamente os costados.

«— Que por tudo isto se vê que a anti-

ga alma jacobinissima do sr. Fialho d'Al-

meida só pescava o aplauso interesseiro das

multidões democráticas e já linha de olho

algum logar rendoso e a venera de S. Thia-

go, dada"a tantos patetas das lettras.»

Para a Historia—-e para a gente se rir
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Ali, aquelle que não é Carlos Magno.

Dera Júlio César. .

.

Pondera O Mundo

:

«Ainda ninguém explicou porque é que>

tendo o sr. Calvet de Maga]hães'auctorisa-

do a importação de trigo mediante o direito

de 9 réis por kilogramma, a despeito de

todos os pedidos e de iodas as ameaças, O'

novo ministro das obras publicas^ ma! to-

mou conta da secretaria, auctorisou logo a

importação de oO.OOO;OUO kilos, com o di-

reito de 7 réis.»

. . . E' o sr. D. Luiz de Castro
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O Daily Telegraph publica isto do impe-

rador Guilherme— esse grande vulto:

«A Europa formou uma colligaçâo offen-

siva contra a Áustria e a Allemanha: a

França fortifica os desfiladeiros do Jura ; a

Hollanda trata de impedir que a Allemanha

a invada ; a Rússia occupa-se na conslru-

cçâo de formidáveis linhas de defeza que

interceptam o caminho de Moscow; a Suis-

sa fecíia as gargantas e os desfiladeiros das

suas montanhas; a Itália, depois de se for-

tificar contra a França, procede de egual

modo a respeito da Áustria. Esse annel de

ferro estava apenas aberto do lado dos Bal-

kans; a Turquia, a Servia e o Montenegro

acabam de fechal-o hermeticamente.

«No dia em que rebentar uma grande

guerra, a Áustria e a Allemanha serão ac-

commellidas por todas as fronteiras. A Rús-

sia será arrastada a combatel-as pelo ódio

hereditário dos slavbs contra a raça ger-
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TíiaDica. A Ilalia tratará de disputar á anti-

ga proprietária da Lombardia a posse das

costas do Adriática. A situação dos nossos

inimigos é mais vantajosa. No entanto, des-

de que a Áustria occupa os Balkans, os

nossos adversários não querem aventurar-

se a uma guerra, porque nos consideram

demasiado fortes. Tratam por isso de nos

dividirem internamente. E' preciso que se-

jamos um povo unido contra o estrangeiro,

para continuarmos a merecer o nume de

grande potencia militar, hoje conduzida por

uma mão de ferro.»

... O Diniz das bolachas— um cavalhei-

ro! — é da mesma opinião e da contraria.

O M. P. (1.° dist. cr. do Porto) não me
perde de vista ! Vá lá uma de Mazalipatãoí

V

O que se sabe das povoações ruraes do

Douro faz estremecer. No Século vem boje
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uma descripção dos horrores que assaltan.

e assolam as visiohanças da Regoa. Ha pou-

cos aonos, fallar da Regoa, o mesmo era

que alludir á prosperidade. Hoje, são dolo-

rosíssimas as referencias.

No entanto, a caridade nacional compraz-

se em sustentar que a miséria não tem pá-

tria, e ella ahi vae até Itália í Certo é que
cada qual dispõe do que é seti^ mas se faz

alarde das disposições cahe soba alçada da

critica. Os marquezps de Franco são de to-

dos nós— mais a sua philantropia cebacea

e menos as suas fétidas sobrecasacas. São
documento. . . humano (và lá humano!)

Encontrei ainda agora, no comboio de
Caxias um official superior, meu amigo de
mocidade, em sargento, na Polytechnica, e

coronel de hoje, prestes a ser general. Co-
mo islo passa ! Como é natural entre bons

rapazes de 60 annos, que de ha muito se

não encontram, parolámos a valer e com
gosto.
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O corooel F. não é um revolucionário,

Dem um conservador ferrenho, nem um
<lescontente com tudo. Entende que já se

não volta para traz, mas como chefe mili-

tar e me^mo por opinião própria, cré do

seu dever obstar a que se avance em des-

ordem : quer a marcha da locomotiva, mas
sem descarrilamentos. Kestringindo-se a coi-

sas do dia, aíBrma-me que nada ha^ nem
haverá— a não ser a boa vontade dos que

conspiram—em contra-revolução— nas pre-

gas dos reposteiros palacianos e nas pregas

das roupetas.— Que nós já não podemos
voltar para traz! insiste.

Emfim, diz elie que nada ha, nem haverá
— que sobresalte os espíritos e embargue
as digestões. Parabéns aos felizes 1

Como viram, o Supremo Tribunal Admi-

nistrativo annullou as deliberações da tal

auditoria, no tocante aos três vereadores de

Lisboa, condemnados como republicanos,

— 3 á falia de todos!
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SÓ votou contra elles o sr. Júlio de Vi

Iheua. Tenho pena.

E ella a medrar I

O Diário publicou hontera a nota da di-

vida fluctuante nos mezes de junho a no-

vembro últimos.

Em junho era na importância de 79:844

contos (números redondos), em novembro
80:834, isto é, mais 990.

... Eu cá não fui.

Vi

As noticias do Douro, publicadas na im-

prensa, causariam iocomportavei horror, se

a commoção não estivesse na máxima parte

voltada para a Itália. O Século de hoje re-

fere-se à aldeia de Lobrigos, perto da Re-
gca. Vá um cantinho do quadro

:

«Ha, n'uma das ruelas da aldeia, uma
d'essas barracas que me altrahe. Lá dentra
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O descoDforto deve ser tremendo. Para en-

trar, tenho de curvar-me, e, uma vez no
interior do pardieiro, que uma tempestade

faria em pedaços, depara-se-me a dona da

casa, que me recebe apavorada e que quasi

cahe de joelhos deante de mim, pedindo-

me que não lhe faça mal.

«Tranquilliso-a e interrogo-a. Chama-se
Joaquina Ferreira, de 33 annos. O marido

é doente. Chama-se José Marques, de 32
annos. E' trabalíiador. Tem ires filhos:—
Henrique, de nove annos; Joanna, de cinco,

e Luiz, de sete mezes.

(íO cubículo deve ler cinco ou seis me-
tros quadrados. A' direita fica a cama dos

pequenos— uma enxerga podre, com um
velho cobertor enrolado sobre ella. Â se-

guir, e encostada á parede do fundo, está

a cama do casal— outra enxerga um pouco
maior, com a palha de centeio a furar a

linhagem suja. Outro cobertor, tão velho

como o que serve para cobrir os pequeni-
tos, cobre o catre miserável.

«Aos pés da cama maior fica uma arca,
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que ella— a desgraçada mãe — trouxe com
o enxoval, quando se ca§ou. Na parede do
fuudo está a lareira— uma pedra tosca so-

bre a qual se fáz lume. Mais duas cadeiras,

uns cacos enegrecidos peio fumo, e eis toda

a fortuna d'esla familia.

«Apesar de doente, de tossir milito^ o

dono da casa ainda trabalha. Não encontra,

porém, quem dé mais de sete vinténs por

dia. E o que come toda esta gente? Broa,

em que gasta cento e oitenta réis, e um
misero caldo, feiío de agua e couves, sem
azeite, nem nenhuma espécie de tempero.

«E nâo andam mis, os pobresitos. Nun-
ca, porém, na sua pavorosa toca brilha o

fulgor d'uma luz. A's escuras se deitam, ás

escuras se erguem. O dinheiro, coisa que
só de raro em raro lhes tilinta nas mãos,
não lhes chega para meio quartilho de pe-

tróleo... A candeia, companheira amiga,

mo é objecto que figure n'este casebre.
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— *« Vivemos do credito, senhor, diz rae a

malaventuradíí iiiiiliif^r. Kmquanto o padeiro

e o lojista noí> (iam, vaiiios entretendo a

vida. DojMjis, será o ijiie Deus qnizer.

-«K t«'ui [tunc? — pergimlo.

— «Se temos Come! l*ois se uma broa

mal chegava para uma pessoa, como nos

ha de malar a fome a todos?

«1^ o mulherio eslairaiiado. que se vae

jiiíJlHudo, conta tamhem (i <jue lhes coirc

lá por casa. fc]' uui nunca acabar de histo-

rias commovenles, de lamurias «jue cortam

o corarão. Um vintém que d<iu a uma crean^

ça faz luzir clarões de inveja cm lodos os

olhos ijue me hxam. Pergunto ao petiz sf^

vae á escola. Não tem fato, e a mãe enver-

goidia-se de o apresentar coberto de tra|)o>

ao senhor professor.

«E' n'este abandono que vive o [)ovo d^

l.obrigos. E' n'este supremo desamparo que
encontra a classe Iraballiadora do Douro.

Ella bem sabe que existe um governo u este

tjaiz, mas conhece-o t)or intermédio do fisco

e da forca armada ...»

NA PROCELLA 4
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. . . E conhecem, por ioformaçâo do p;í-

lire, mais da dona devota, a bondade de

Deus, mais a bemaventurança

!

E, todavia, ha 20 séculos que pelos des-

graçados penou e morreu Jesus— a quem
os doutores chamam doido,— não podendo

já escornal-o, nem escouceal-o, nem mor-

del-o í

VII

Raro me é dado,— pouca sorte! — rir,

como ainda ha pouco ri, — sem ruido, si-

lenciosamente :

Não vá a Dór acordar I

Im)í, primo, a propósito da seguinte car-

ta, que apparece entre os meus papeis:

este modelo de lapide

:
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<rlll.^« Ex.™" Sor.

Conselheiro

HiDize Ribeiro.

Meu venerando chefe»

•egue
;)

« D'aqui e com o mais profundo respeito

me congratulo cora o anniversario níitaíicio

de V. Ex.^ e que por muitos, muitissuiio-

annos se repita tão auspicioso acoutecimeo-

to, para honra, gloria e felicidade da nação

inteira, pois está provado até á evidencia

que V. Ex.^ é uma das primeiras notabili-

dades do mundo.
«Permitta V. Ex."" que abrace o meu v-:»

cerando e prestigiosíssimo chefe, de quem
sempre fui e serei eterno admirador.

«MoímentrT da Beira, 9 de novembro.

Esta carta, a não ser de um lypico ma-
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duro, deve ter nm post scriptum, em folha

especial

;

— ff Rogo a V. Es.^ que uão se esqueça

do meu rapaz, que, coiuo ^n ^^ tniio d^

V. Ex S
Nota: Hiotze nâo chegou a \>i aipiniie

aponloado. A Tiopa interceptou-lho e re-

metleU"in'o. Já d'aqui uão sae.

E 3 propósito de concursos em Portugal.

Acabava de ser nomeado 2 - oííicial do

mmisleno da justiça Url)ann de Castro. Eu,

que, ao tempo, .rne dava com o nomeado,
perguntei lhe

:

- Foi por concurso ?

E o Urbano :

— «Eu, por concurso?! (Jue idea faz

você do meu caracter?.'»

Irónico, mas certo.
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Vllí

A Associação dos Creados de meza ta-

mém enviou os seus senlimeulos á Legação
da Itália, em Lisboa.

Kslá hem. Agora ijiie desabafaram, estou

«jue iiãu eiitornaíâo iiíulho no tatu dos con-

vivas.

hizetn de Espinho que (• mar vae des

Iruindn a população.

\í pedem soccorios.

Mais tarde. Primeiro, a li alia !

IX

So Século de hoje, um medico de Lisboa,

o sr. dr. Arlhur Bebiano, dirige-se ao sr.

1). Mamud, chamando a altenção de sua ma-

gestade para a fornn hg Ihmro. O sr. D. Ma-

nuel deve realmente (pardon!) dispor de

certa inlhiencia junto atj seu governo e aos
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nomens de dinheiro— para se acudir áquoi-

les verdadeiros martyhsados. Creio que a

attençâo do joven rei não se terá demorado
pela llalia ; cerlo é que o seu correspoo-

deole no Século lhe diz d'eslas verdades

como punhos— de huho, não de borracha:

«Senhor ! Nós, que andamos a fazer de

ricos, mandando para fóra n'esla occasião

tanto dinheiro, quando temos estes nossos

irmãos, aqui ao pé da porta, a morrer de

fome, devemos parar D'esia fingida abastan-

ça, para nos virarmos para o nosso Douro.

Os sobreviventes da calastrophe d'ltaHa a

estas horas estão rodeados de carinhos e

confortos, dispensados não só pelos régios

corações d'aquella nação como pelos soccor-

ros dos seus patrícios e os de todo o mun-
do. IS'esta confralernisação geral, mal fora

que não concorrêssemos também com o

nosso obulo ; mas, tudo que é de mais, mal

parece, quando temos tantos irmãos nossos

aqui, a alguns kilometros, a morrer de

fome.

»
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«E' este realmente, o nosso feitio de pe-

ninsulares: esquecermos as nossas desgra-

ças para acudirmos ás dos outros. 'O que

hoje aqui lembramos, Senhor, estamos con-

vencidos de que ha de cahir bem nâo só no

vosso animo como no de todos os portu-

guezes, e admirados ficarão muitos de ha

mais tempo nâo se ter pensado na fome do

Douro, quando estamos a arranjar dinheiro

por toda a parte, para ir soccorrer sim des-

graçados, mas que a estas horas menos pre-

cisam do que os nossos irmãos famintos.»

. . . Deve-se entender que eu não espero

que uma opinião alheia se manifeste, para

emiltir a minha opinião pessoal ; mas é-me

agradável, em extremo, vèr que nos acha-

mos de accòrdo— eu e um espirito illus-

trado ^ recto. Diz niuito bem o sr. doutor.

Oiça-o o sr. D. iManuel— que está na feliz

idade em que se apiende.



Uiri cumulo, antes (^ue ei^^queça

:

«CAKPENTHAS, DOCUUDS , áo.—

O

creadu que assassinou os patrões, foi esta

manhã justiçado, morrendo passivamente. >-

. . . Isto é da Havas. Morrer passivamen-

te é de entupir t

Bem sei eu quem morrerá —atirando.

.

Estás lá, ó malfeitor?!

A fome alastra se no Douro. E' pavoroso.

A propósito o Diário de Noticias re[)r(\-

duz lioje o seguinte :

^t Tendo em attençâo as urgências do Esta

do, hei por bem declarar qne da dotação que

me compele, em virtude do meu contracto

m.itrimonial, celebrado era Colturgo, no dia



1 de dezembro de 1835, faço ressão a fa-

l
vor do Ihesoiiro publico, como donativo es-

pontâneo, da quantia de |ri:0(i<)áO(K) réis,

para ser deduzida na dita dotação, no anuo
económico de 1869-1870, nas prestações

meusaes, como se tem praticado nos annos

anteriores.

^<0 conselheiro Joaípiim Rodrigues Gha-

\es, meu secretario particular, assim o le-

nha entendido e faça constar na repartição

competente.

«Paço das Necessidades, em 25 de janei-

ro de 1859.— Hei, D, Fernando.»

... Se eu tivesse a honra de ser amigo
áo sr. 1). iManuel não deixaria de aconse-

iliar-liie — para os do Douro— coisa assim. •

Mas os (unigos de s. m. lembrara me cer-

! tos amiiios de ÍJ. Carlos. .

Olhem para islo:

<iBK[.(UiÂl)(), 27. — O rei Pedro corule-
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corou a rmnh'á ílelena de Itália, com a gra-

cruz da Ordem de Saiila Sava, cujas insí-

gnias o ministro da Servia em Uoma entre-

gará á agraciada com uma caria autugrapha

do seu soberano.»

Este rei Pedro é, decerto, um protegido

do 1/ dislr. cr. do Porto. . . E' o que nos

vale !

Louvamio a caridade para com a Itália,

accrescenta hoje O Século :

«Não occullaremos que é extremamente
>ensata a opinião dos que lastimam que
nos esqueçamos dos que no Douro luctam

com a fome e se vêem cercados pela mais

pavorosa das misérias. Ghegam-nos de vá-

rios pontos do paiz cartas de leitores nos-

sos que períilliam as considerações do sr.

dr. Bebiano, publicadas no Século, acerca

da nossa caridade para com os Italianos do
sul, que contrasla com o abandono, quasi
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criminoso, a que votámos os habitantes da

região duriense. . .

»

. . . Assim ! Assim !

Heferindo-se à tome nu Douro, diz no

Século o informador A. M.:

«Em Sedielos quasi toda a gente anda de

luclo: lucto de morte, lucto de fome, luclo

de miséria.

— «Senhores que eslaes no poder:—
quando vos dignaes lançar sobre Sedielos

olhares misericordiosos?

. . . Cíiama-se a isto— perlurhar a ordem

1'HbHca

!
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XI

Nu charco. D 'a li consta ao Mundo:

— «Que o sr. Vilhena, apaixonado inimi-

go dos republicanos, como mostrou no Su-

premo Tribunal Administrativo, onde com-
bateu o mais possível a entrada de alguns

vereadores repui)licanos na camará, 11*10

pôde ser nunca um hberal.
— ^Que, na sessão do Supremo Tribunal,

perdeu a cahiia por tal íórma que, estando

a presidir, disse ao sr. Abe! de Andrade

:

- E' melhor grilar: Viva a republica.»

Tenho muita pena.

M.ns importantes casos

:

Iniciu-se, em Lisboa, um movimento dt^

socrorro aos infelizes povos do bouro. hV

O Sfculo o iniciador: bem haja o poderoso
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jornal ! O seu collaborador A. M., que tanto

p tem distinguido, narrando o quf por Ia

rae^ ternfima hojr a sua entrevista cum des-

graçados dos arredores do Alijó, nos se-

f
gumtes termos:

a Converso roni alguns. Poucos sabem
í<^r, mas todos teem voto. I>ào no a vario:-

regedores do sitio, que só os prorurain pm.

lhas de eieinjcs, N'esles tempos «ie crise

nem um só nos anpai>Mf', afiirmam. Cada

.|ual que se arranje.

«Assim fazem tamtiem os i^randes polí-

ticos. Pedem se lhes trabalhos puhlicMS para

j. os famintos, mas faznii (íuvidos de merca-

dor. O povo tem fome ? l*ois rebente.

ft Neste paiz só elles podem engordar.

\l. o povo já o sabe e jã o vae dizendo a

quem liie falia do ííoverno, (jue para fjle

está prestes a deixar íle ser o tyraniio iin

placavel, para se transformar n'um esi»an-

tallio, com guizos e tudo.

— «O governo, replica-me um d'estes al-

deãos esfomeados, para (jue serve isso?
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— «Tem razão, homem. Sim. p^ra que

servem os governos em Portugal ?e

Pergunta bem. Eu ia a responder-lhe

agora, quando vi» á coca, o M. P. do L'

districlo. Limito-me a repetir

;

— Eu cá não fui

!

A campanha de descrédito contra Portu-

gal prosegue no estrangeiro. Dos. nossos

camellos nada consta, em protestos : sabe se

apenas que recebem o ordenado— e oxalá

que só isso t

Cá, na capital poi lugueza — foco do po-

der— moita

!

XII

A propósito do projecto do monumento
a Alexandre Herculano, pela camará muni-

cipal de Lisboa, diz o Diário de Noticias,

após um estudo acerca do historiador:
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«D'este rápido esboço, d'este lampejo de

apreciação, fica bem patente quanto o or

ganismo de Alexandre Herculano era día-

manlino, e, como diamaiile lapidado, apre

sentando diversas faceias, qual d'ellas mais

luminosa e resplendente de scintillaçoes.

E^ não obstante tudo isto, era um simples

e um austero, e como tal o seu monumento
deve representar e simbolisar todas esta?;^

faculdades poderosas.

«Se o monumento deixar de correspon-

der a esta soberana elevação intellectual e

moral, se não traduzir a physiouomia in-

corruptível do moralista e do poela, se o

monumento fôr apenas uma banal ornamen-
tação de praça ou de avenida, então o me-
lhor será não pensar mais em o erigir.»

. . . Diz muito bem. E já agora, lembra-

mo-nos do que se fez a Pinheiro Chagas e

a fjue se refere no Secnlo^ com inteira jus-

tiça, o sr. José de Figueiredo :

• O ultimo coucluido, o monuraenlo a Pi-
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oheiro Chagas, é dos raais infelizes, tanto

na sua conccprao, como na sua realizarão.

íPinlieiro Chagas nao foi .sobreUido, o

auctor da Morgadinha de Valflòr. Kssa |)eça.

que obteve inn justo exilo, man'(»u, na e|K>

ca em (jue aji|»ar«'cen, mas não póle, de

forma alirnmíí-, ser coíisid»'rada como o lral>a-

Iho de maior brilho, nem o mais ti(>ico d'es^r

^dliístre homem de letlras, que foi, esscn

riajnn^ntc, nni orador e nm poli^Mapho es

tnpeiido, p íjue, ()!>rlanto, devia ter sidn

a^sinl eni aiailo. Mas, «piando pudesse ain-

da iiaver duvidas sobre o que essa obrn

marca na individualidade do escriplor, essas

duvidas deviam, desapparccer, desde «pie

í e pensasse no <pie lia de antistelico n'essa

S(jbreposição de almofadas, que é, afinal, o

^ue dá, no costume feminino, a hrdia do

IKwiery em que o sr. Costa \Jotta plastici

sou essa creação de Pinheiro Chagas.

«Para mais, a acção da Morgadinha, [ía-^

sa se em época em que, sendo a moda íp

minina, embora com atraso, im[)ortada en-

tão de Frauçaj é mais que provável que se
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tivesse já também siraplificailo muito enlrt;

uòs, leudo-se, se não abandonado por com-

pleto pelo menos começado a abandonar o

panier^ por modas mais simples e, portan-

to, mais plásticas, modas que, no dizer de

nm escriptor da época, «ne visent qu'á mou-
ler les formes et á les cacber le moins pos-

sible».

. . . Justo ! Justo I

Cuidado! Cuidado!

XIII

E' já inútil insistir, aqui do lado, na ur-

gência em accudir aos do Douro. Mercê da

iniciativa e mais acção do Seçuloy adquiriu-

se o impulso. Ainda bem.
Agora vejo eu, — a propósito de miséria,

— duas noticias de opulência. Que o papa
fundou um asylo para 200 creanças— e

que o thesouro da Sé de Lisboa vale 3 mil

contos.

>APROCELLA Õ



Eslas prosperiílades da egreja christa

descoíiheceu-as Jesus. Se fosse rico, podia

ler coinpiado a kahiaãp de Judas, e não Itie

cliamavam dnuio vários doutores na asneira

e na sciencia hmros.

VJ boa esta. Vem no JHario de Noticias

«O imperador (luilherme da Alleniaidia

resolveu conceder a medalha de honra, de

ouro, aos veleranos da gueria franco-prus

siana da AIsacia Lorena, que serviram sol»

a bandeira frauceza.»

... Mandar condecorar o inimigo! Nâo
lembrou a Alexandre, nem a Aimibal, nem
a Júlio César, nem a Napoleão

!

Âquelle diabo. .

.

Está alli o M. P. do í." dislr. cr do Por^

to — - á coca. Toma, Thereza t
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Não afrouxe o entlmsiasmo, bemdilo, de

quem pensa em accudir aos desgraçados do
Doijro : não percam um momento, e, sobre

tildo, não se tiem nos promeltidos sofcor»

ros do governo! Tempo liaveria para mor
rerem de fome os mais resistentes misei a

veii;' antes (^ue taes soccorros passassem
da escripla e das lerias— ã realidade.

Mais depressa se arranjaria uma caval-

lani;a dos régios parus !

Fazem-me pensar, as delongas olliciaes

em casos de urgência, nos dizeres de um
velho amigo meu a um ministro que lhe

prumeltera meiecida e urgenle collocaçào

:

— «Imagine v. ex.* que eu escorreguei

por um telhado e estou de[)endurado das

telhas— de heiral — á altura de cinco an-

dares. As forças esgulam-se me e eu oiro
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V. ex.^ a discutir, lá era baixo, as vanta-

gens da escada Magirus. Nem já tenho pos-

ses para o mandar bugiar !»

Sempre assim. . . Vão acudindo sempre í

Registe-se :

-PARIS, — Cõurrier du Brésti, allu-

dindo ao facto do professor Tounelat ter

elogiado, na Sorbonne, o tratamento dado

aos colonos no Brazil, diz o seguinte

:

«A bondade, qualidade proverbial dos

Portuguezes, é uma parte da herança que

DOS legaram.»

. = Não se engrilem os egoístas, nem os

cynicos : os canalhas não teem palria.

Ouçam! Ouçam! Vem no Século:

«ROMA, D—O delegado do Papa, na Ca-
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labria e na Sieilia, conferenciou hoje com o

presidente do conselho, sr. Giolilti, lamen-

tando que as auctoridades locaes tenham
difficultado a entrega das creanças orphãs

que escaparam da calastrophe, á commis-
sâo de beneficência, do Vaticano. O sr. Gio-

lilti prometteu providenciar no sentido d'es-

sas creanças nâo serem entregues a asso-

ciações de ensino laico.»

E' para isto que elles acodem, — elles e

ellas

!

E o sr. Giolilti, — alma de Joào Franco,
— ás ordens cfdles e d'ellas. Toma

!

Será, pois, preciso matar— para não ser

morto, — como dizia o muita parra p n(-

nhuma iiva^ ás ordens do rufião maluco e

sanguinário?

!

Certo que elhs dão ao rabo

!

Ellas lambem dão.

XV

Havia poucos dias (jue eu relera, em crés-
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cente admiração, os dois primorosos livros

de Calulle Meodés

—

Mefislophela e Zó Har,

quando me chegou a noticia da morte do
grande escriptor— esmagado por um com*
bóio— como qualquer banqueiro, ou carro

gador:

—

«Muito mal feito está o mundo l-^

dizia-me Sarah Bernhardt, ao saber da mor-
te de Souza Martins— que umas ostras de

Veneza determinaram. Emfim, Denso quer!

Em Portugal, matam se, a tiro, Camilln

e Anthero do Quental. Em França, morrem
— Curir^ atropellado por uma carroça; Zola,

asfixiado pelo gaz ; Catulle^ esmagado por

um comboio. Nem o génio, nem o saber,

respeita a Fatalidade. Como hão-de respei-

tal-os os imbecis?

Mal feito — tudo isto !

Sem obras primas realizadas, nem sequer
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esboçadas, e sem dirpiios a admiração do

jTieii proxuiío, vou eu, chêlif, cahir nos <><

annos. Será a i 'í d'nt»ril, so lá chprr^v^ Deus
tal permitia: que ha ii'este mundo— quem
de mim precise. A vida não me tem sido,

a bem dizer, deliciosa, se eu me lembro de

faltas de conforio. material e moral, e de

.iíxcessos de amargura, moral e material.

Um interno, com Iodas as legiões de dia-

bos ! Mas, comprehendo la joie de vivre.

Diz a minha creada Maria Cândida—que
eu hei-de viver cem ânuos. E' pouco, para

os meus sonhos de macrobio. .

.

Adiante !

A camará municipal de Lisbí^a conlinúa

a obter e a merecer a execração de vários

e numerosos coiros cabelludos— sem fallar

dos carecas. Fiqiie-se com esta : — Dize-me

quem te odeia, dir-te-hei quem tu és.
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XYI

N'um d'aquelles dias que mediaram en-

tre as festas a João de Deus e a morte do

graude poeta, encontrei eu, uma tarde, a

contemplar a montre de um bricà-brac^ na

rua da Escola Polytechnica, o auctor da He
resta e da Marina. Ao abeirar-nie de João

de Deus, olhou elle para mim, com ar suc-

cumbido, e disse-me

:

— «Pobre, velho e doente: nâo ha nada

mais ridículo.»

Devia dizer : mais doloroso. Ridículo, é

aquelle litterato — rico, moço e cora saúde

e alegria. Um baci-rabo vidrado e ageitadi-

nho,— fóra o resto í

Lembrei-me agoia do caso de João de

Deus, ao ler n'um bom livro, recentemente

escripto, acerca de Camillo Gastello Branco,

que muitos safardanas, assaz tapados, cha-



velhudos na alma (?) e no corpo, exnltaram,

ao verem passar pelas ruas do Porto, ca-

minho do cemitério, o préstito funerário do

homem de génio que é orgulho dos que
sabem ler o Portugiiez, — e que nasceram
em Portugal— como elle.

Mais coices e escornadellas joviaes te-

riam dado esses animaes immundos, se ti-

vessem, como eu, ouvido um ignóbil trolha

do concelho de .Famalicão :

—«Mas é que já se lhe nâo fiava um kilo

de assucar.»

. . . Fel— s^ratis í

Paz aos Menelaus e ás suas respeitáveis

croias ! O que importa aceitar, e acentuar
— é que o escriplor publico tem de ser um
martyrisado a vahr— se do trabalho litte-

rario especialmente vive, u'uma terra que
á estatística europeia offerece 80 a 90 p. c
de analphabetos— com gáudio e animação
de cima. Estabeleceu se que o povo mais se
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presta a chatr a cânon, quanto mais beati-

ficado. E' um erro, que tpra expiação no

dia em qup, á falta de itiRtrucrào^ surfifir a

pprcepçào in^^fincttra. Boas pegas de rara e

SUJOS martyrius : ai ! dos especuladores

!

No entanto, vão se aguenlamio, até fina!,

os raros apeum. Os pansudos, — maíena
molle e mais moíle e fétido critério^— hão

de evolucionar para o nicho lepido onde ha

assucar e não ha fe! — e ha, mais, uma
pouca —^para todos elles !

XVII

A esta hora o rei de Inglaterra abraça e

beija o seu bom irmão, aliás sobrinho, Gui-

lherme II, da Allemanha. F/ enternecedor

e expreme lagrimas — como duas cebolas

cortadas para o refugado ! Acresce que as-

sim o Inglez, como o Allemão,— ambos—
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são nossos amigos provados, cheirados e

seulidos. Parece que não fallo a seno, pois

não ha coisa mais siriida !

Outra. ;A entrevista, em Vil la Viçosa, dos

jovens D. Affonso Xíll e D. Manuel H, tem
dado rehate a lorvas conjecturas— em Por-

tugal e, quiçá, no paiz visinho. (Ireem os

caturras que não será tauiiliar, mas politica,

a palestra dos dois mancet)Os. Eu acho que

nada haverá mais familiar, mais at home,

mais pot au feu. A presença da senhora D.

Amélia — a rainha mãe em Portugal — é

synlomatica. Quer dizer ménaqp ; não se

admittiria, em são critério, que a sr/ 1).

Amélia— que nem, sequer, é a esposa do

reinante, — fosse, com o devido respeito,

metter o bedelho em combinações politicas:

para tal, pois que seriam interoacionaes, lá

eslava um Cam^-Z/o,— sem offensa aoMetler-

nich da Pesqueira — em Londres: terra de

gaiteiros,
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Demos, porém, de barato que de combi-

nações politicas se tratava. Não vão os tem-

pos propicios aos projectos contra a liber-

dade e os direitos dos povos— dado que de

tal fosse capaz a reconhecida lealdade dos

dois jovens monarchas da peninsula. Dolo-

rosas recordações, além das imposições do

caracter pessoal, embargariam veleidades

imprudentes no espirito pouco mais de in-

fantil de qualquer dos príncipes. Seria tris-

te—e pueril.

A propósito : fallou-se honlem muito na

hypothese d'um tratado secreto, mediante

o qual forneceríamos cem mil homens á In-

glaterra e à França, no caso de guerra das

duas potencias com a Allemanha. No trata-

do teriam posto mâo o rei D. Carlos, o juat-

feitor que o desgraçou, e o Melternich da

Pesqueira— por parte de Portugal.' E' para

rir três semanas

!

3oas contas fizeram os de cá e os de lá.
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Cem mil homens, heio ? Já ahi vão — cem
mil raios que vos partam !

Emquaoto, porém, os jovens soberanos

se abraçam e beijam em terras dó Âlem-

tejo, são presos, em Lisboa, dois homens
— porque estavam a olhar, na rua, para os

6os telephonicos.

Estes diabos estão malucos de todo. Para

egualarem o bandido da sinistra aventura,

falta-lhes, porém, serem sanguinários. Lou-

cura mansa : tem-se visto através a Histo-

ria — com uns correctivos que não são man-
sos.

Quero viver— por curiosidade

!

XVIIl

Referindo-se à visita do joven Affonsu

XIII, diz O Século:

«Deve hoje chegar a Vilia Viçosa o rei
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de líespanha, de vigila ao rei áe Portugal

Não lem essa eut revista cararter oflicial, o

qiié, todavia, não quer dizer que ella uão

possa ter iiitiiilos políticos e de circuiiis-

laucia.

«De todo o modo, o chefe do Estado d;i

uacão visiulia encontrará em terras de For-

gal a synipalliia e (» respeito a (pie tem di-

reito, como representante dVsse paiz cava

íbeiresco e nolsre, nosso irmão de raça e a

que nos ligam os laços d'uma cordeal visi-

uhança e ile uma proveitosa reciprocidade

de interesses.»

. . . Decerto. Até se diz, em Portugal

:

— «De ilespanha, nem l)Om vento, nem
liom casamento.»

Mas, adQiittindo certas hipotheses, acres

ceuta U Secnlo

:

úFallouse em interesses de íamilia, como
a causal da eutre vista de Villa Viçosa. .Mas



é liipothe.se qne se tem iW por »le lado, vi^

to romo não s^ria faril «le.^robrir relaçõeí;

de mlerrsses parfkulares eulie as duas ca-

sas reinantes da {)eninsnla. Deveremos bus-

car a razão, que d'este modo falha, em in-

teresses dynaslicos, ou em allianças condu-

centes a imporem á um dos povos um nu»do

de ser pohtico (jue elle podeiia não querer

conservar?

«Ainda u'esle ultimo caso a iiipothese

nos parece arriscada. Hoje, os pactos do.^

reis podem valer alguma coisa, e decerto

valem, (piando correspondem aus s»;ntimen

tos dos povos. Mas enlendinienlos de reis,

com desprezo do sentir lias nações, não e,

decerto, resolu(;ão que haja de se tomar na

conta de coisa séria, n'esles tempos de li-

l>erdadé e de democracia.»

... W como eu hontem llies disse. Deve
e4ar certo.

Todos elles dispõem de iiós — sem nos
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eonsultareai. Lá vem um dia em quê os

povos lambem se dispõem — a dispor.

E sem uma nesga de consulta.

Informam de Villa Viçosa que sâo aili

grandes as precauções policiaes.

Não ha, pois, confiança no amor do povo"!!

Consta ao Diário de Noticias:

«O ministro das obras publicas mandou
elaborar o projecto de alargamento da bi-

bliotheca da Universidade, melhoramento

ha muito reclamado.»

. . . Largos dias tem cem annos.

XIX

E' no Diário de Noticias que eu vejo es-

tampado o seguinte documento humano :
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«PO.MBÂLINHO, 17— Com a cooperação

(los srs. Carlos Albano, Joaquim Gonçalves,

José António Nunes, Júlio Barreiros, Sabi-

no Duarte, Germano Souto, Manuel Marti-

nho Gameiro, António Augusto Motta e phi-

larmonica do Pombalinho, effectuou-se hoje

o bando precatório a favor das victimas da

catastrophe do sul da Itália.

«A's 3 e meia horas da tarde começou a

percorre r-se as ruas do Pombalinho pela

seguinte forma : Rua do Campo, rua da

Egreja, rua do Norte, largo da Egreja, rua

de Baixo, pateo do Neto, Valle Verde, Santo

António, rua Nova e bairro Carvalho.

«Contado o dinheiro recebido, veriticou-

se (jue a grande vontade de soccorrer os

desgraçados foi tal que, embora a crise de

trabalho seja tão grande que ha mais de
seis mezes o trabalhador rural não attinge

salário superior a 200 réis diários, ainda

assinrse reuniram 11^(135 réis, que foram

entregues ao regedor^ para elle por sua vez

jOS enviar para o sr. vigário geral.

«O prior d'esta freguezia não compare-
NA PROCELLA 6
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ceu, porque a esmola lhe não era synipa-

Ihica e o sr. barão d^Almeirim offereceu aos

cooperadores d'esiaobra de caridade a quan-
tia de 3?5000 réis, com fim diverso, mas
egualmente ^ympatliico. S. ex.* preveniu os

srs Carlos Albano e António Moita, bem
como os demais, que aquella importância

era exclusivamente para ser dislribuida pe-

los pobres d'esta freguezia.»

. . . Permiltam-me alterar a redação :

Apurou se a quantia de 11^135 réis, ri-

dicnía gotta d'agua no oceano philantropi-

CO ; mas bastante para demonstrar a ceguei-

ra moral dos que deixarn na medonha crise

da fome centenares de patrícios seus e vão

dar os seus tostões ás longínquas terras,

parodiando — míseros e mesquinhos— os

grandes centros millionarios e tatues.

Protestaram, em seus modos diversos, o

rev. prior, afastando se, e o sr. barão d'Al-

meirim — esmolando os pobres da fregue-

zia. Boas, mas improfícuas lições

!
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Discute-se com aocia quem foi o auctor

da Arte de furtar.

Trata-se do livro e não da arte em si

própria. D'aquelle dirão os eruditos. Da rica

prenda foi um senhor Ricardo da antigui-

dade judenga.
'

Eu, oa historia da tal arte — figuro co-

Hio viclima. Antes ausente

!

XX

No Glasgou Herald vem uma correspon-

dência de Ijsboa, na qual o auctor, inglez,

extranlia e deplora que a ingratidão portu-

giieza lenha até íjoje deixado de celebrar o

auxilio da Inglaterra, na guerra peninsular.

Oneria monumento a Wellington, a Beres-

íord, etc. E que até embirramos com taes

amigos

!

Está o beef a troçar sem dar^por isso!

A nossa ingratidão não perde de vista que
a Inglaterra veiu cá defender-se de Napo-

leão e que nos sabiu ainda mais caro do
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que os Francezes. Já nâo falíamos do que
nos custou a saccudir taes hospedes. Per-

gunle-o o heef aos manes de Gonnes Freire

!

Ingratos - nós— para com os Piratas !

Ainda em cima, borracbão!

A' Portugneza. Vem no Diário de Noti-

cias :

«Installou-se hontem a commissâo ha dias

nomeada pelo sr. ministro da marinha, de

que é presidente o sr. conselheiro Aduiptio

Loureiro, para estudar o aute-projecto do

capitão de engenheiros sr. António dos San-

tos Viegas, para aproveitamento dos terre-

nos em que está estabelecido o actual Ar-

senal da Marinha e a sua mudança para a

margem sul do Tejo.

«A commissâo sub-dividiu-se em ires

sub commissões : a primeira occupar-se-ha

do projecto do arsenal sob o ponto de vista

militar; a segunda sob o ponto de vista in-



^

duslrial e financeiro e a terceira para estu-

dar o traçado da Avenida Marginal de Santa

Apolónia a Belém e de uma linha férrea que
ligue aquelle ponto coui a de Cascaes.

«Logo que as sub-commis^^ões tenhana

concluidos os seus trabalhos serão estes

apreciados pela grande conamissão.»

. . . Deve ficar bom o casaco. Vae se es-

colher o linho — para semear.

Falaremos no século xxx.

Diz o New- York Herald :

«As relações entre os gabinetes de Ma-
drid e de Lisboa estão claramente indica-

das no sentido de ambos tomarem medidas
de vigilância e de repressão sobre os ini-

migos da sociedade. Por outro lado, ha a

considerar as relações amistosas dos dois

monarchas com o rei Eduardo, tio de Aí-

fonso XIII, pelo casamento d'este soberano
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com a princeza, hoje rainha de Hespaoha
E, sendo Portugal o anico alhado da InglM

terra na Europa, coraprehende-se perfeita-

mente que o rei Eduardo exerça a sua in-

fluencia pessoal tanlo n'uma como n'ontra

côrle.»

... Os inimigos da sociedade— é muito

vago : por exemplo, os inimigos de quem
trabalha são — quem não faz nada. Agora

foram presos, em Villa Viçosa, por suspei-

tos, dois homens que caçavam minhocas.

Eram inimigos da sociedade minhoca ?

Ou o americano inglez carregou lhe— na

pinga? ^
'

Informam do Alemtejo, que as camarás

do districto d'Evora foram hontem, a Villa

Viçosa, cumprimentar o sr. D. Manuel.

... E D. Carlos, que Deus haja, a lou-

var os Alemtejanos, porque elles não eram
para corlezias ! Vão-se tornando palatinos

!
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XXI

Noticiaram o Século e o Diário de Noti-

cias, que eu soubesse, o aggravameQlo dos

meus incommodos physicos. K' certo. Coin-

cide o fado, para mim doloroso e exhaus-
tivo, com a chegada do período que eu mais

execro — no decorrer do anno: período em
que um imbecil se juiga no direito de inju-

riar e escoucear e escornar— para diver-

tir-sef Certo é que o Entrudo tem perdido

em brutalidades maleriaes, mas ganhou em
porcaria moral. Já não atira, das janeilas,

os alguidares rachados, mas pede, como
cego, para suppostos infortúnios— com a

focinheira enfarinhada, ou mascarada. O
Carnaval é a cloaca da Philanlropia.

Ora, de tal coincidência — mau estado de

saúde e Mixordia á porta— resulta eu sa-

far-me de Lisboa, até quarta ft^ira de Gm-
zas, — se não houver cousa de maior. Vou-
me até Coliares, ou Praia das Maçãs, que
para alh fica. Bons desejos de ir regalar-
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me DO Minho, a recordar-me, n'uiiia aldeia..

.

mas vá lá eu transporlar la béíe^ sem o ris-

co de perder ossos, pelo caminho I

Que contas daria o pobre de mim — no

dia da reunião das almas aos corpos ?

!

—Dia de Juizo! resmunga de ladoaqnel-

le idiota, espremendo risos e perdigotos,

—

em troça aos meus prováveis absurdos.

— Tudo hipotheses I Que sabemos nós,

ó bêbedo !

?

Quer um velho leitor saber, aliual,de que

eu soffro— physicàmente— Eu lhe digo :

Chama-se o meu soflrimento ataxia loco-

motriZj vem do tabes. Sou nm tabetico. O
dr. Davilliares, n'um estudo acerca do elixir

Zidal, do dr. Omnes, pretende com o sábio

Fournier, que o tabes é sempre de origem

siphylitica. E' falso : posso jural-o. Charcol

inclina-se para a perversão nervosa. A esta

definição se refere, no bello livro Camillo^

recentemente publicado no Porto, o sr.
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Paulo Osório, a propósito do gigante que

escreveu O Amor de Perdição. E' o único

ponto de contacto que eu tenho com o gran-

de homem : — o tabes. E creio que tal doen-

ça év simplesmente, um esgotamento., devido

a faltas e a excessos. Eu sei.

E' iim fraco da espinhal medula, deri-

vando se, em mim, ás pernas : difficultando

andar, por falia de cohesão. De resto, in-

sensibilidade para a dòr.

Na rua, lem-me succedido rirem-se d'a-

quella diíliculdade diversas boas almas, qua-

si sempre wulfieres. E eu, que talvez ao

amor que lhes consagro devo a maior parle

do tabes

!

Mais um documento para a Historia.

Nota. Diz O Século :

«Quando, por morte de Salmeron, foi a

Madrid o sr. dr. Bernardino Machado, os

republicanos d'alli (|uizeram prestar ao re-
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presentante li')^ republicanos porliiguezes

uma homeuagem calorosa da sua solidarie-

dade. O sr. dr. Bernardioo Machado esqui-

vou-se a esses testemunhos de estima e dt

consideração, porque não quereria que da

sua visita a Hespanha se tirassenv conclu-

sões politicas que não estavam no seu

animo.

«Como Gambelta, o prestigioso republi-

cano portuguez entendeu também que— a

republica não é artigo de exportação.

«Seria crivei que o soberano de Portu-

gal pudesse ter, mesmo na iminência dr

um desastre dynastico, um procedimení<;

diamelralmenie opposto ao do dr. Bernar-

dino Machado e que no seu espirito se pu-

desse aninhar o pensamento reservado de

que, se a nação se manifestasse um dia

contra elle, poderia elle ir buscar o auxilio

do estrangeiro contra a nação, que é aQnal

a sua pátria e pátria de dós todos?

«Porque isto nos não pareça de aceitar,

logo de começo repellimos a hypothese de

que, na entrevista de Vdia Viçosa, se pu-
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desse ter firmado quaiqner eoteodimeoto

de caracter dynasiico, que tolhesse a iiber-

dííde e a independr^ncia do povo portiiguez.

«ÍDclioamo-Dos a crer, antes, que a tão

discutida e fallada visita de Affooso XIIÍ a

Portugal não foi, d esta vez, senão nraa vi-

sita familiar e um testemunho, nada estra-

nhavel, de sympathia pessoal.

«iMas se não foi, se honvp íTn;^!^ do que
isso— falle o governo I»

. . . Parece-me inútil que o governo se

incomrnode. Os reis são bons e tudo se pas-

sou em familia.

XXIÍ

Não sei porque, dei-me agora a recor-

dar-me de uns dizeres do trágico Marinho

da Cruz. Foi no dia da sua condemnação
decisiva: no Tritiunai Superior de Guerra

e Marinha, por diversos larimbeiros, somno-
lentos, e já perto da Morte. Eu dissera ao
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desventurado :
—«Perdemos!» E o Marinho

da Cruz, sorridente

:

— «Não chore! Todos nós perdenaos : o

caso é vivermos. Desde o paço real até ao

casebre do proletário, tudo chora, ou tem
porque. Veja lá : enfermidades,— parentes

ou entes queridos em lucta com a desgra-

ça, — difíiculdades económicas,— desgostos

domésticos, — superiores insolentes, — os

egoístas, os traidores, os calumniadores

:

um inferno !»

Certo é que o horrível consiste em haver

nascido. O soffrimento nasceu com a sensi-

bilidade, — assim, na ordem moral, como
na ordem physica. Não ha caridade que che-

gue para tanta miséria! E uma tal combi-

nação de factores diversos! Vejam isto:—
na Turquia o feroz Abdul-Hamid manda
exterminar Arménios: homens, mulheres e

creanças— vinte mil mortos E' um horror

!

Vem d'alli a Santa Natureza, com o seu

terramoto e cahe sobre a Itália : homens,

mulheres e creanças— noventa ou cera mil
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supprimidos. Feliz humanidaiie I Doce dej?-

tÍQO!

E ainda ha quem se mate e quem des-

falleça ! Não, que o doloroso abandono em
que se enconlra o homem, em frente da

Fatahdade, só pôde aterrar e annular os

fracos de coraçãos e de entendimento. Rea-

gir, fitar firme as trevas, como a águia o

sol,— semear o exemplo da resistência à

desgraça—soltar o grito de guerra ao es-

morecimento — é um doce e nobre dever.

A alliança dos bons, dos fortes, dos dignos

impõe-se a cada hora, contra as desditas da

Fatalidade e contra o t-lòco dos estúpidos e

dos perversos

!

Aão set porque — disse eu, ha pouco, ao

começar. Sei. E' porque um rapaz me diz,

ao termo de uma triste narrativa : —«Que
me diz v., que é um eterno resistente?!»

— Vamos lá : isso é tudo e nada vaie,

meu querido neophito da Desventura

!
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XXIll

Demoro-me em Lisboa, no meu velho

quarto da triívessa da Palmeira — onde, ha

^2 aiinos, Irabalho, penso, recordo-me e

espero. . . não sei bem o que, — demóro-
me aqui, contando com força nova para

sair. Deve vir hoje, por todo o dia : não

vae doesta. Por signal, é com energia e lu-

cidez que eu me lembro d^arjuelle homem
gordo

.

. .

O qual, rico, por acaso do matrimonio,

com saúde e robustez de moço de fretes,

entranhado na politica — como um burro

no pasto, estúpido como um vaqueiro, não

vive satisfeito — o esluporinho ! Eile não me
consulta acerca das origens e causas dos

seus males ; mas não é áqiielle homem gor-

do que eu me dirijo.

Fallo d'elle, com uns magros. ..
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Aos qiiaes explico :

Falta áquelie desventurado o gozo da pra-

tica do Bem. Agora mesmo tenho eu aqui

aberio um livro que eu estou relendo—
admirável trabalho de um superior mundial:

— os Covlos do Natal, de Ch. Dickeus. E'

no priftn'i'<> ríiUtO fratihrn fl> \nfn!. (iiie

releio

:

«Nunca p; .s-oa alguma me L(!(í:L'U u {uí>-

so, na rua, para lhe pergnniar: — «domo
está V. de saúde, meu caroSlrooge? —
«Quando é que v. appareee?» Nenhum
mendigo lhe pedia soccorro, nenhuma crean-

ça lhe perguntou as horas. Ninguém viu,

nunca, um homem, ou uma mulher^ pedir

a Strooge que lhe indicasse o caminho. Pa-

reciam reconhecel-o os pro|»rios cã^is de

cego; e, refugiando-se cum os donos, nos

poilaes e nos beccos, agitavam a cauda,

em ar de assim dizerem: — «Meu pobre

dt)uo cego, mais vale não ter olhos do que

vér torto!»
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Estão admirando o homem? Ouçaqi ago-

ra, no mesmo conto de Dickens, as pala-

vras de nm ex-socio d'aque!le gordo:

«Os negócios! O meu negocio devera ser

a humanidade : o bem geral ! Era a carida-

de, a misericórdia, a tolerância e a benevo-

lência: era esse o meu verdadeiro e des-

prezado negocio. i>

Toda a obra litteraria do primeiro ro-

mancisla de Inglaterra— possuidora de uma
poderosa liíteratura — é um grito de pie-

dade pelos que soffrem, sem deixar de ser

um ccujnncto de obras primas. E bem <>

disse, conciso e eloquente o critico Taint',

resumindo nas seguintes palavras, que al-

tribue a Dickens, a obra do grande inglez:

«Sede bons e amae. Deixae aos sábios a

sciencia, aos nobres o orgulho : compade-
cei-vos das misérias humildes; o ser mai

pequenino e desprezado pôde valer tanto,

por si só, como milhares de seres podero.
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SOS e soberbos... Acreditae que a huma-
nidade, a compaixão e o perdão são o que

de mais bello existe do homem; crede que
a intimidade, as expansões, o enterneci-

mento e as lagrimas são o que de mais doce

existe na terra. Nada é o viver
;
pouco vale

ser poderoso, sábio, illustre; não basta ser

útil. Só tem vivida e só é um homem aquelle

que chorou ao lembrar-se de um beneficio

que fez, ou de um beneficio que recebeu.

•

... Até à volta

!

XIV

Já agora, não sahirei de Lisboa. Tantos

são os oiitrcs que d'aqui sahem fugindo ao

Entrudo— que me parece a capital a terra

portugueza mais livre d'elle.

Fico.

NA PROCELLA 7
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De nenhum nQodo á similhanca dos dqí-

nisterios que mais ficam, quanlo mais aba-

lados.

Fico, a valer— na travessa da Palmeira,

33,— como ha 22 annos a esta parte.

Desde que duramente me roubaram.

Fico, a ver as provas de um livro novo

que a Parceria Pereira começou hoje a com-

por.

E' o 63.®— em 40 annos-

Mesmo assim — dado que eu morresse

agora.— o qne Deus nâo permiUa, pelos que

desejam o meu viver,— deixaria ficar vinte

mil paginas escriptas e publicadas.

Revejo-me no meu trabalho. Eil-o. Con-

teslem-me o que lhes parecer. Teem de

deixar-me esta alegria : da evidencia da rai-

nha labuta.
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Trabalhei e— já me esquecia — dedi-

quei-me. Vou chegar ao fira da travesí^^ia,

sem haver experimentado, ou posto em
pratica, a covardia e a deslealdade. Confi-

teor !

Lê-se que o sr. D. Manuel, na festa ao

Saldanha, apertou a mâo a cada um dos

vereadores de Lisboa, dizendo cortezmeu-

te, a cada um d'esses homens honrados, a

quem se estorva ignobilmente o exercício

de uma administração honrada

:

— «Estimei muito conhecel-o».

Não é natural que, aos 20 annos incom-

pletos, o sr. D. Manuel já conheça os ho-

mens.

Nem aquelles, nem os outros.

Não é natural, mas é possivel.

E se assim é — se sua rnagestade uns e

outros conhece, pela observação iutelligente

que applica aos factos, não dou parabéns á

^ua mocidade —que tão deploráveis cousas

encontra no inicio da vida e da missão.
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Pobre creança, que ainda ha um anuo—
poucos dias roais— podia rir, despreoccu-

pado e feliz quanto se pôde sel-o,— e que

hoje tem de desconfiar— principalmente de

suppostos amigos!

Abuso, talvez, dos meus direitos — la-

mentando-o : dos meus direitos de velho,

de iuctador e de companheiro leal dos que

soffrem. E' que se pode estimar muito co-

nhecer um grupo de cidadãos dignos, mas
a humanidade em regra... não dd gosto

cnnhecel-a.

XXV

Dado que eu não amass^, como amo, a

casa que ha 22 annos habito, na travessa

da Palmeira, passaria agora, em fins d'abril

de 1909, a querer-lhe extremosamente.

Vem isto à conta do tremor de terra, que

apavora Lisboa e arrazou Benavente— e

mal se sentiu n'esta minha antecâmara da

Morte. Eu, velho nauta, com dura pratica
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de rude travessia, prolongada e cheia de
perigos, senti- me irritado ao ouvir os cla-

mores da visinhança : altribui-os a demasias

de pusilanimidade. Depois soube que o phe-

nomeno só deixara em paz a miniia mora-

da,— a minha pobre casita.

Independente, pequena, leve e sem gros-

so mobiliário— assim escapou ás citações

da chronica. Também, d'aqui sò para o ce-

rni te rio !

O caso é que as desgraças de Benavente

e de Salvaterra alliviaram os do governo

—

e estão robustecendo as instituições : é o

<entir de boa parte dos Lusos, — d'aqueila

'>3rte que não tem nada dentro e que pu-

xuva e puxa para o malff^ifor.

Já se não íalla em '\n(]ueri\o à'^ espreguei-

nces^ nem de Ca>lilho no Transvail, nem
da tutela dos municípios, nem dos horrores

financeiros, nem da combinação jesuitica-

francacea
; já não quebra carteiras o politico

Pancada na mola: nem a Estatística da tal
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coisa marca 80 a 90 p. c. Ditoso naiz ! Pro-

pícios fados ! Patusca sorte ! Chiça !

XXVI

Escr vo, pois que será isto publicado jà

fora da época immunda. Hoje, recolhido ena

casa—que não fosse o meu estado physico

provocar, na rua, alguma escamadela, dei-

me a reler cartas de amigos mortos^— re-.

cebidas em sua vida, enlenda-se. De uma
que tem a data de 10—2—80 e a assigua-

tura Camillo CasteUo Branco, reproduzo

esta passagem graciosa.

«Vinha com a sua carta outra — que de-

volvo. Faz-me este caso lembrar um galan-

te equivoco. Minha íilha, quando estava no

convento da Ave-Maria, do Porlo, um dia,

mandou-me a carta que escrevera ao na-

moro, e mandou ao namoro a carta que es-

crevera ao pae. Eu devolvi-lh'a, e disselhe

que não tizesse a sua correspondência de

um fôlego, para se não equivocar com os
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destinatários. Um dia d'estes me lembrava

ella o caso, e tinha já ao pé de si uma me-
nina que se ria da passagem.»

A qual passagem eu reproduzo sério, por-

que as palavras de Camillo são mais uma
prova para a solução de um inventado pro-

blema, segundo o qual ella não era sua
fi-

lha.

Adiante

!

As sete cartas autographas de Camillo,

que eu offereci ao Século^ para os famintos

do Donro, já lêem o lanço de GjJ^OO (seis

mil e duzentos réis). Uns 885 réis cada uma

!

Já se cobrem de moedas de 40 réis !

Hei de enviar para próximos futuros ne-

cessitados, cartas de João Franco. Essas,

sim : devem despertar sensibilidade no in-

timo dos bibliophilos ricos. .

,

Ghiça

!
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No Barreiro, uma esposa atraiçoada ma-
tou a sna rival— que, sendo também casa-

da, era duplamente adultera.

Acha o meu caro x\Iberlo Bramâo que o

divorcio remediaria tudo? Talvez o creiam

os de Cerva e de Mondim. Vou ccnsultal-os.

Eu duvido.

Consternado pelo espectáculo, de nume-
rosas e tremendas bebedeiras, a que se as-

siste em Lisboa, pergunta-me um viajante

estrangeiro (iialiano) se em Portugal se igno-

ra o uso dos meios indicados pelos congres-

sos para combater aquelíe vicio ignóbil.

Respondo, por exemplo :

Está impresso no Relatório oíTicial do

Congresso de S. Peteisburgo, em 1890,—
Relatório que sahiu da Imprensa Nacional

em Lisboa,— o seguinte extracto de uma
sessão

:

«Quaes são os meios para melhor com-

bater o abuso das bebidas alcoólicas ?
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•Este quesito nâo foi apresentado ao con-

gresso in pleno, mas constituiu apenas obje-

cto de uma discussão não muito prolonga-

da no seio da terceira secção. Um dos pou-

cos oradores, que tomaram a palavra sobre

o assumpto, insistiu sobre a extrema utili-

dade das cosinlias económicas publicas, que
deveriam ser consideradas com.o pequenas
casas de pasto rústicas, próprias para se-

rem frequentadas pelos aperarios pobres e

de bons costumes. Graças a estabelecimen-

tos d'esta natureza, a alimentação regular,

em parte constituída pela carne, passaria a

ser habitual para o maior numero, e pode-

ria assim mais facilmente ser evitado o pe-

riiío das libações excessivas, que predis-

põem para os crimes.»

... Fòi ao poder, em Portugal, um re-

formador, que produziu uma Ipí do descanço

ao domingo. Segundo elle, o carvoeiro é

obrigado a descançar da venda de carvão,

mas pôde. trabalhar— fornecendo vinho e

aguardente ao povo,
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A'cerca das cosiolins económicas,— ser-

vem para toda a espécie de gente, incluin-

do os amadores da pinga— que lá vão fazer

bocca,

O reformador chamou-se João Franco —
sinistro maluco. Os outros... deixam cor-

rer.

XXVII

Leio e releio, no Século d'honlem, a la-

mentável resenha do que nos falta e do que

nr's sobra— para nos podermos equilibrar

como nação independente. O que nos sobra

em peccados morlaes e o que nos falta em
virtudes contrarias é K para desfallecer co-

mo se, na parede, alli jnnto á meza do bró-

dio, surgissem, a côr de pulga, os caracte-

res do festim de Balthazar, ou o retrato do

João Franco, ou o smto do levita de Santa

Coca ! E' de tremer f

Simultaneamente, ié-se e relé-se a des-

cripção do que se disse, hontem, na reu-

nião da maioria, no ministério do reino. Nâo
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ha que anotar— por partes. Tudn— em
globo— representa a certeza absoluta de

que não nos salvamos— e de que ninguém
pensa em similhante coisa. Ouçam-n'os a

um por um— aos que falaram, — e ouçam
os que ficaram calados. . . Estamos no fim

!

E' o iiorror da chateza!

Da intervenção do povo ? Tão esmerada-

mente o hat)ilitararaà razão de 80 a 90 p. c,

a olhar firme e direito pelos seus destinos,

que as palavras do sr. conde de Breliandos,

na tal reunião, tem um cunho sinistro. Disse

s. ex.^— que lhe parece que tudo acabará

em bem.

.

.

Também me quer parecer — que bem
acabará tudo!

XXVIil

Noticias do terrível Vasco da Gama, os-

Ireira couraçada e rheumatica, em viagem
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sobre o Extremo Oriente — com maus fins,

— informam-DOs de que o medonho tem-te,

não caias! encalhou em Singapura. Vingou

safarse do encalhe, mas entrou na doca

—

para limpezas. Sorte egual, ou algo pareci-

da já teve o D. Amélia (?), outro que leva-

va d'olho os Chinezes. São capazes de se

rir— os homens do rabicho!

Certo é que estão bem vingadas as victi-

mas do nosso poderio assolador, dos bons

tempos das Descobertas e Conquistas!

Parece certo— que t|ido se paga n'este

mundo.

O governo premedita um novo emprés-

timo.

De quando em quando, diz-me Tibério,

zombeteiro e cynico:— <M;ns dia, menos dia, temos catasiro-

phe a italiana, e tudo se liquida. Des-

cance!»

Supponho que as catastrophes fogem de

pós. Teem medo do prego I
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O Século informando e commentando í

«Não vimos, já na monarchia nova^ me-

zes depois de uma violenta campanha con-

tra a dictadura e mal repostos os ânimos

da surpreza trágica do Terreiro do Paço,

os recursos velhos das chapeladas, typo Pe-

ral e Azambuja, na confissão de alguns dos

próprios partidos aífectos ao regimen?
«Agora apparece aperrado contra o elei-

torado de Lisboa o velho bacamarte do re-

censeamento.

«Gontam-se por milhares os eleitores ris-

cados dos cadernos eleitoraes ; e, para que

nâo possam restar duvidas sobre as inten-

ções d'esses cortes, apura-se que os sacri-

ficados sâo, na totalidade^ republicanos.

«Que se pretende com estes repugnantes

atteníados aos direitos dos cidadãos ? Im-

pedir a representação parlamentar ao par-

tido adverso ás instituições?»

Dissesse eu o que a minha alma sente,
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e teria logo à perna o M. P, do 1.^ distri-

ctOj do PorUK Snmp-te, mafarrico!

XXIX

Alguus jornaes francezes censuram o pu-

blico do tbeatro,de S. Carlos, de Lisboa, o

qual publico festejou alli o Entrudo à laia

do publico da Mouraria, n'um barracão thea-

tral. Ora, todos nós podemos vèr nos livros

e nas chronicas de Paris, ha muitos annos,

protestos e lamurias— porque a velha cor-

tezia franceza já não existe, havendo sido

substituída por uma grosseria de gailegos

endinheirados, ou de parvendus sem nacio-

nalidade. Em taes condições, desatarem os

de Paris a vociferar contra os de Lisboa, o

mesmo é que Portugal a troçar da civilisa-

çâo de Marrocos. Antes parece rivalidad'

do que diííerença de pontos de vista e de

processos. Abóbora para os messieurs!

Quem berra a esta hora,com justiça, são

os populares de Lisboa — tão verberados
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pelas camadas finas^ á coula da sua má edu-

cação. Aquillo em S. Carlos foi ignóbil ejá

nos últimos annos, anteriores, linha sido

repugnante — vindo de muito alto o exem-

plo. Certo é que durante as noites do En-

trudo foi impossível pregar ollio em Lisboa:

tal era o vozear dos bêbados, pelas ruas

!

O que se apura é que tudo isto prima pela

má creação, a ponto de, no Entrudo e fora

d'elle, ser difficil acompanhar em publico

uma senhdra, sem provocar coníliclos com
representantes da nobreza, clero e povo

!

Parece que o espirito do João Franco ins-

pira esta sociedade, com uma diflerença

:

menos sangue e mais vinho

!

Chegados somos ao ponto de a todos os

dotes e qualidades apreciáveis, preferir-se,

pela raridade, nos domínios do são juízo, a

t/oa educação. Dizia-se outrora: — «E' cor-

tez, mas só isso. Falta-lhe lealdade, intelli-

gencia, etc.» Diz-se hoje:— «Tem muitas

prendas, mas é muito reles, muito besta.»

Quer dizer: abaixo de tudo!
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E quando o bruto enverga sobrecasaca e

tapa com um chapéu alto a caixa dos...

pensamentos? Ao largo,— que elle morde
6 atira

!

XXX

Acabou-se a Mixordia annual. Voltamos

à de cada dia. Em referencia àquelle^ vejo

no Século de hoje umas reflexões, do sr.

dr. Samuel Maia;, que se me impõem á tran-

scripçâq.

Diz assim o publicista :

«A toda a gente que tem o habito de

observar o que á roda de si, n'este mundo
se passa, causa uma grande estranheza a

falta de alegria d'este povo.

tNão se pôde encontrar a razão do fado
n'um fundo característico da raça, visto a

concepção da raça modernamente nâo cor-
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responder a nada de concreto e ser pouco

mais de uma noção theorica, sem base se-

gura, sobre tudo dentro da Europa.

fO portuguez, anthropologicamente, nâo

differe do hespanhol, nem de qualquer povo

latino, germânico ou anglo-saxonio, por ca-

racteres marcados por uma sciencia séria.

N'esta faixa de terreno que habitamos ba

homens eguaes aos do resto do mundo cul-

to, nem melhores, nem peores, nem diffe-

rindo, quanto a material de construcção,

dos nascidos na Escossia, na Selne et-Oise,

no Wurtemberg, ou na Toscana.

«Mas o facto é que, se observamos uma
multidão em qualquer d'estas regiões, lhe

notamos diíferenças muiio sensíveis ao ap-

proximal-as de uma multidão de Lisboa.

«Nas outras ha um desejo de movimen-
to, uma expansão de vida, um fogo de en-

thusiasmo e uma liberdade na manifestação

de estados de alma, que a nossa não revela.

«Este Carnaval, com as ruas cheias de

caras sérias, mais parecendo traduzirem

cruciantes desgostos Íntimos que desejos

A PROCXULA S
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de foliar, só é possível em Portugal. Em
parte neDhnma se poderia encontrar na es-

tricta disposição de se divertir esse reba-

nho escanzelado, de braços á dependura, a

cara riscada de vermelhão, velando a pah-

dez terrosa, e tristes como se acompanhas-
sem um enterro. E os desengonçados da

rua não diíferem dos observadores da ja-

nella. Todos se movem a medo e parecem
desconfiar do visinho ; o pelintra e o bur-

guez, o peralta e andrajoso egualam-se na

molleza dos movimentos, na frieza e frouxa

energia das expansões.»

. . . Está certo. Agora vamos a vêr o par-

lamento. Já se percebe o cheiro!

Na ha causa perdida que o não mereça.

Convencido de que a Turquia— Vhomme
malade — estava irremediavelmente con-

demnada, escrevia-me em 1876, Emílio de

Girardin, referindo-se á minha Questão do
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Oriente, que eu lhe dedicara e na qual bro-

chura eu defendia os Turcos :

— «Merci. Ne défendez jamais une cause

perdue» . .

.

XXXI

José Joaquim Ferreira Lobo, sepultado

agora, era duplameote meu collega : co-

mo jornalista e como fuuccionario. Nnuca

nos encoDlrâmos na imprensa, porque eram
muito differenles e afastados os nossos do-

mínios. Onde elle se me deparou muitas ve-

zes foi no seu Tribunal de Contas, indo eu

ali procural-o, para facilidade de serviço bu-

rocrático; foi nas visinhanças maleriaes, ou

moraes, da Casa de Correcção, de que sem-

pre foi amigo dedicado aquelle ho-pede de

Caxias durante o verão de muitos annos;

loi em Laveiras, onde mourejava pela ins-

trucção do povo e pelo culto religioso ; e

foi sempre e em todos os pontos onde eu

procurei, para a palestra leal, aquelle bo-
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mem inielligente, instruído, sensato, honesto

e trabalhador.

Sendo muito ponderado e de conselho si-

sudo, era jovia! no trato. Foi durante a epo
ca do franquismo que elle me disse e re

petiu:— «V. aggravou a minha tristeza,

com a sua taciturnidade. Estou quasi a di-

zer-lhe que nâo appareça, senão quando
desapparecer /oão Franco. Hein?»

E assim foi, nos últimos dais ou ires me-
zes da sinistra aventura. Quando me tornou

a- ver, te ido-se expatriado o ridículo mons'
tro, disse-me, entre sério e risonho, F. Lobo:
— «Deus queira que o sangue derramado

sirva ao menos para chamar tudo à or-

dem!»
Havia dolorosa prophecia n'aquella duvida.

Sinto profuQudamente a morte de Fer-

reira Lobo. E não vou acompaahal-o —
porque só tenho forças para fazer estudos
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de toilette final. Hei-de ir bonito, pela pri-

meira e ultima vez

!

Em 25 de Setembro de i907, escrevi eu

ã Voz Publica:

Do sr. António Cabral em «iuterwiew»

com um redactor d" O Mundo:
— cNão sei qual governo succederá, no

poder ao actuíii. Qualquer que seja, é mi-

nha opinião no entanto que a despeito de

não haver lei de responsabilidade ministe-

rial, se deve proceder criminalmente con-

tra o sr. João Franco e collegas.»

. . . Ainda não prescreveu coisa alguma.

O >r. Antoniu Cabral é hoje governo. A des-

peito de não haver lei de responsabilidade

criminal, deve-se esperar que nâo prevale-

ça a irresponsabilidade . .

.

Sina, ou sopas?!
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XXXII

Recebo agora o discurso proferido em 12

(l'agosto de 1908, na camará dos deputados,

por J. M. de Queiroz Vellozo. E' o auclor

d'esse trabalho quem m'o remetle. Agradeço
ao meu velho e affecluoso camarada.

Trala-se da situação financeira do paiz.

E' de arripiar dois semi carecas: o auctor

do discurso — e eu. Já sei! Dois terços do

rendimento, absorvidos pelas dividas. E os

empréstimos augmentando: ainda hoje.

— Para onde vamos?
— Quem nos empurrou?
A' primeira:
— Eu cá não sei.

A' segunda :

— Eu cá não fui.

. . . Mas, que malandragem !

E incontricta

!
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E descarada I

E... tira odedodoDariz, ócoDtribuiote !

— Ça ne marche pas — dizia o outro.

— Mais oui: sur des roulettes/

Dizia-me, ha tempos, um dos nossos ho-

mens de governo

:

— «Está V., com tantos outros, a quebrar

a cabeça, porque o orçamento de tal insti-

tuição nâo permilte que se realise o que
ella precisa. Permitle tal ! O caso é saber

estendel-o. Entre nós, nem o Estado, nem
os individuos, em regra, tem orçamento
equilibrado. Eu, que me preso de ponde-

rado, gasto mais do que ganho. Em tudo

se pôde fazer o mesmo.»
k fallar a verdade... mas por 4aes priu-

cipios é que se chega, ás vezes, á Peoiteu-

ciaria.

E' verdade que também se pôde estender

a lei f
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Murinello (syoonimo de Fajardo) : voe.

pop., designando um lypo amalandrado, des-

caradíssimo e protegido pelo cynismo e falia

de seoso moral dos contemporâneos.

XXXIIl

l

A' combien Vamour revient aux vieillards:

•— aquanto custa o amor aos velhos».— E'

o titulo de uma das obras anatómicas de

Balzac.

Custa Caro; custa tudo e o resto. Nem
eu sei explicar lhes, se não são velhos.

.

II

Conlava-me, ha dias, o meu velho arais^o

A. S.:

— Tinha eu ido de Villa Fernando a Ba

dajoz, com um amigo, homem de seus 40
annos, bem parecido de trinta. Encon|,rámus
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Da ponte do Guadiana uma hespaohola, ca-

tita, que me fez crescer agua ua bocca.

Olhei para o men joven companheiro, e dis-

se-lhe alto, indicando-lhe a mulher

:

— Que guapa

!

E ella parou, mediu-me d'alto a baixo,

olhou para o meu joven amigo, e disse-lhe,

indicando-me

:

— Que barbaridad!

Ill

Dizia o Castello Melhor — de ha 40 ân-

uos:
— «Os Ihesouros todos, da Terra, não che-

gam para comprar a sinceridade de qualquer

mulher.»

Parece certo, mas tem mais que se lhe

diga.

A propósito, me diz alli um do meu tempo:

IV

— «Tenho CO annos; tenho lido fiuteaman-
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tes, mais ou menos finas e intelligenles.

Nenhuma me foi fiel
;
posso dizel-o agora,

que se acabou.

«Todas me consideravam distiuclo. Pois

só fui trahido com as fezes sociaes — par-

vos, ridiculos e canalhas, pelintras e chu-

los I ...

»

Falou com cabeça. . . ôcca. Eu lhe digo:

Accusam-me aqueltes safados — de per-

doar de mais, principalmente a Mulheres.

E' que eu abomino os processos ainda

hoje seguidos no julgamento do Crime, pe-

los ferro-velhos da Jurisprudência;— a Ma-

tou ; logo, morra.» Não pôde ser, piolho-

sos

A Mulher peccou. Vamos lá a correr o

rosário das atenuantes: — Não tem mite.,

— não tem ténue, — é filha de medonhos
patifes, —tem tido más companhias, desrle

a infância,— não tem encontrado atTeições

sinceras. . Não ponha mais na caria!

Que rosas sahirão de tal confusão de car-

dos?
Vencer a Natureza ? Bem sabem que o
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ideal do que estuda consiste em aproveitar-

Ibe as forças, eocaminhando a direcção d'el-

las.

Por tudo isto. .

.

Razão tinha o velho príncipe russo de

Roman dun Capiicin^ do Murger :

— «Sou riquissinio ; voii casar com uma
pobre de Ghristo. Está no meu programma
— ser corno. Hei de sel-o, e, senão, lerei o

grande desgosto de um homem que vé fa-

lhar o seu programma.»

VI

Pensamento fixo da Mulher

:

—«E' veiho : logo, o que pede é que o

enganem bem».
Tudo que é fixo esiá errado. Ha homens

que quanío mais a idade os curva — phisi
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camente,—mais se endireitam moralmente.

A verdade é evolutiva.

Vil

Henrique 111, o Valois: — foi muito atrai-

çoado, mas nunca ninguém o enganou.

E' bem dito, pelo Alexandre Dumas, pae
;

mas esqueceu-lhe dizer que o Henrique não

linha coração.

E' o dó que mantém n'um apparente en-

gano. A's vezes.

VIII

De Camillo Gastello Branco;— «Ha gente

que torna infame quem lhe faz bem.» Está

errado.

Valerá pouco procurar o certo.

Deus vê tudoy e mexe-se. .

.

IX

Em regra^ uma velha ao pé de uma nova

transmitte-lhe sequidão, ou podridão.
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XXXIV

Esta manhã, às 6 horas, ao erguer-me do

leito solitário e casto, oovi um mixto de

soDs vários, de tom alegre, taes como —
foguetorio, vivas á iDdependeDCia,bimbalha-

da de sinos, latidos de cão pardo do quin-

tal da Formiga^ etc.

Celebrava se o 1.° de dezembro, aquillo do
Ij. Jayme

:

Era o mez de dezembro. Emfim, desperto,

Depois de sessenta annos de lethargo,

Depois, volvidos estes 269 annos, é o que
se tem visto. Até os g^llegos da esquina

pensam em invasão.

Que a pensar já morreu o outro. .

.

Adeante !

Escrevo ás escuras,—não falo da escuri-

dão cerebral, mas da escuridão do tempo
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Sâo iO horas da manhã; chove a cântaros

e parece noite. Pondera-me á'í\\\ e philo-

sopho Tibério :

— Olhe você que o i.® de dezembro des-

pontou alegre e risonho. .

.

— E gaiteiro I

— E gaiteiro. Horas depois é o que se

vé. .

.

— O que se não vê

!

— tOii isso. Não estará ahi o dedo da

Providencia?»

... Bem se importa ella comnosco— a

Providencia !

fera sido muito apreciada— bemdita e

louvada — a composição poética do padre

Gaspar Roriz, de Guimarães: o Hymno Na-
cional. Principalmente esie chorudo naco :

«Surja altiva a nossa historia

N'este Ião faustoso dia !

Cante o povo hymnos de gloria

No berço da monarchia. (Bis)»
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Zurre no berço a ralé 1 E bis e tris^ phan-

tástico levita !

Que até pôde cahir um raio, sobre um
tal odre de sandices

!

A' vida !

XXXV

Vejam isto nos jornaes, vSecção de annun-

cios. E' symptoraatico

:

eO oaso da quinta da Formiga

«O abaixo assignado, tendo ficado por fia-

dor no tribunal da Boa Hora, de João Ma-
ria, caseiro da quinta da Formiga, o qual

se ausentou para parte incerta, pede ás pes-

soas ou auctoridades que no caso de o ve-

rem que o prendam, ou indiquem o logar

onde se encontra. E' alto, magro, trigueiro

e tem bigode, preto, regular. Darei gratifi-
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cação seja a quem for que indique o seu

paradeiro.

«Portella de Carnaxide, 6 e 7.

<i António Ramos Moura,*

... Eu encontro, todos os dias, um typo

assim: não ê ontro; estou resolvido a avi-

sai-o, para que se safe. Pôde ir para a Ser-

via, ou para o Montenegro— onde já cheira

a esturro.

Porque, em verdade, é revoltante que o

sr. Ramos afiançasse um repugnante ma-

riola, como aquelle João Maria, e venha ago-

ra lamuriar — porque o mariola, completo,

lhe passa o pé! Depois de desmoralisar a

opinião publica, protegendo o pulha, mais

a desmoralisa — propondo-lhe que o denun-

cie ! Mas, é tudo, decerto, força de incon-

sciência !

Em tudo, até nas minudencias da vida

social, se está revelando o estado moral do

nosso meio. Vae de cachapuz I
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Prevejo grave entalação, a soffrer breve-

mente, por parte do santo impprio apostó-

lico: a incorrigível liberlicida Austria-Hun-

gria.

Chegae-se-lhe t

Là vamos para a China e que a Divina

Providencia nos não prive da sua graça f

Oxalá que nâo seja em lombada portngueza

que o Celeste império prove a mâo— con-

tra os Europeus

!

Corre que vae oulra vez para o Rio de

Janeiro o monstro diplomalico que é do

grego kamelas ; do hebraico kamal; do la-

tim lampetra ; de lamberp />^íra:— que,

cameUo, lein gibas sobre o ilorso, e lam-

preia, lambe a pedra e o mais que Deus é

servido.

Pois é esse mon^^tro de camellice e de

cyclostomia que vulta a represetar nos no

Rio?! Estamos cim sorte!

5A PBOCKU-A
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XXXVI

loforma o dr. William Hait, um redactor

do jorna) ameriraiio The World, que tia pou-

co entrevistou Guilherme il, da Allenianha,

— que o César em cuecas, grande homem á

face da Madureza e Calígula por vocação.

— é assas, ou demasiado inconveniente, de-

pois de jantar, pondo então a descoberto os

sentimentos e a telíia.

Por onlra, César da Madureza carrega nos

tropos— a(e lhes locar com o dedo! Pés-

sima orientação, que não altende a t*Triveis

precedentes

!

Citarei apenas, aos meus amigos de Cerva

e de Mondim, mais ao sr. José Novaes— o

caso de Alexandre Magno, que as tomava

muito profpitas— como o tenente das La-

mellas. Presa de grande carraspana, o con-

quistador da Índia coseu a punhaladas o s» u

amigo Clyto. E não esqueça o mais cauto

Trajano— que dera ordem formal para se

não íazer cííso do que elle ordenasse depois

de jantar.
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Quem sabe qual é o numero de sandices

e de atrocidades dicladas peios abusos da

pinga? Alé um maduro resvalai á podridão!

Eli já investiguei se o malfeitor lhe ati-

çava. Não consta. Era bruto e perverso,

sem mistura. . .

Pobre Guilherme 11 e pobre Allemanha,

que o está soflrendo

!

Já fiz notar, nas estações competentes e

indifferenles — que os monumentos de D.

José I e de Camões estão, sem vigilância,

expostos ás immuudicies todas — dos ma-
landros que se líjes espojam nos degraus,

ao passo que o de Eça de Queirós é poli-

ciado a toda a hora do dia e da noite.

(Certamente o Eça valia mais que o D.

José e que todos os Braganças, mas como
cantor das nussas glorias valeu menos que
o Camões.

Foi sempre feliz -— na vida e, até hoje,

na morte. Não lhe faliuu a votação parla-



132

mentar de uma pensão, vitalícia, choruda,

para a f;imilia— que pôde disfructal-a do

Estoril. Só uma nuvem passou pelo seu ca-

dáver ; estava cheia de asneiras, escriptas

e fatiadas, para elle se rir—depois de mor-

to : feliz até com as nuvens í

E o marlyrisado — o comido—o uniro

—

o zé esfolado — a pagar a pensão, votada

pelos gouvarinhos!

Emfim, embargue-se, pelo menos, a por-

caria nos monumentos dos outros

!

Está impresso :

«François Haussey

:

«E' o pseudonymo d'um homem que ha

poucos annos deu muito que falar pelu

mundo : Frederico Humberto, o esposo da

celebre madame Humberto Agora, preci-

sando ganhar a vida e sustentar a famiha,

— a noticia vem no Figaro—^ expôe qua-
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dros o óleo, paizagem, a vér se lhos com-

pram.

«Pcbre naufrago da vida !»

. . . Ainda havemos de vér exposto, n'u

ma jaula, o nosso malfeitor.

Pobre naufrago ^da pouca vergonha!

Escreve-me um ralâo, que assigna Mu-
rineUo^ perguntando-me que ha, a respeito

de uns corladores de talho, que roubam,
garantidos, os freguezes e que, sendo po-

líticos, teem modo de evitar campanhas de

moralidade.

E coraraenta o Murinello:

— «Então só eu e os meus protectores é

que somos momantes e meliantes?!»

Não, egrégio siiccessor do famigerado

Fajardo f Diga de là, com provas— pelo me-
nos, tão ctaras oomo as que o tornara es-
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curo—os nomes dos laes cortadores ladrões

e políticos e diga-me qnal é a politica que
os protege. Verá como ellas mordem—nos

outros coiros ! Olé !

XXXVII

Haverá uns 50 ânuos ia por minha casa,

uma fabrica de estamparia á Ponte Nova,

na margem da Ribeira dWlcantara—fabrica

muito conhecida pelos do Porto—um certo

casal de que eu me estou lembrando, com
uma certa saud?,de : era o rei D. Pc^dro V
acompanhado da rainha D. Estephania,

sua mulher. Meu pae, velho e intransigente

miguelista, não desgostava do monarcha e

da sua palestra judiciosa e affavel. E D. Pe-

dro V justifica va-lhe a sympalhia — inqui-

rindo das necessidades da industria e dos

processos d'ella. Foi justamente á interven-

ção do rei, junto ao ministro António José

d'Avila, por solicitações de meu pae, que
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se deveu a iutroducçâo, por aquella época,

do drawbach na legislação a Juan^ira.

Quando D Pedro V falleceu, diversos in-

dustriaes desataram a convidar o successor,

D. Lniz, a ir visitar as fabricas. Foi là o con-

vidado, umas vezes, mas não era a mesma
coisa. Longe d'isso

!

la D. Pedro V a pé, descendo das Neces-

sidades á Ponte Nova, por um caminho de
atalho, levando pelo braço a rainha ; era

acolhido como amigo e interessava-se a va-

ler pelo que ia vendo. D. Luiz ia em so-

berba equipagem, com uns titulares palati-

nos ; era recebido com musica e foguetes \

mal olhava para tufio aquillo; safava-se abor-

recido e não voltava. Naturalmente, ia dando
ao diabo os causticadores, e pagavam-lhes
elles em affecto egual. Decididamente, não
não era coisa parecida 1

Já lá vão uns .'íO annos. Só eu sobrevivo
— para recordar-me, com certa saudade, e

para confrontar, com um sentimento que

não digo. ,

.
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XXXVllí

Aqui temos nós um assumpto, já coiilro-

vertido e que fi<'3rá em controvérsia, ou

não ha costumei fixos n'este paiz. Ha, e in-

alteráveis. Repita-se aquillo do Litrè— «Não
se modifica com unja lei o cérebro d'ura

povo.»

Eis o caso, nos dizeres do Jornal do Com-
mfrcio, de Lisboa

:

tEs.^e desvario, com que uma imprensa,

que tudo explora, anda ahi transformando

as suas cclumnas em galeria pho'ographica

de malandros, n'nma lisonja inconsciente ou

infame aos baixos instinctos da multidão

ignara, acaba de receber d'allo a lição que

merece, caso lhe penetrem na razão inte-

resseira os motivos redemptores do parla-

mento francez.

E' espantoso o que se faz e mais d'es-

pantar ainda o silencio baixo—como que de

pântano estagnado—dos resto da imprensa
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nacional, que se não ergue em protesto in-

dignado contra essa glorificação diária dos

criminosos, favorável conno nenhuma outra

ao í'outagío, ao incilamenlo, à p^rver-ão,

n'um povo que vive sot»retudo S' m iuz. sem
conforto e sem exemplos do alto.

Bem sabemos que, só por si, a censura

da opinião, a revolta dos itons, e a repulsa

dos dignos não basiam.Ha annos o provou.

T^rde, na sua Phtlusophie Penale.

Mas nem por isso a razão esclarecida deve

cahir uo pendor contrario, de suppôr que a

publicidade do crime é favorável á >ua re-

pressão. As baixas mentalidades, os subal-

ternos, os tarados, os predispoí^tos, os m;-il

alimentados os ignorantes, os maus, os des-

graçados, os desilludidos, os abandonados

—uma legião!—vêem, elles e os seus pa-

rentes, amigos e admiradores, uma aureola

n'essa publicidade. Sahiram do negro abys-

ino fundo, em que escabujam, para a grande

luz da vida publica ! Elles, que de todos vi-

viam ignorados, passaram a ser de todos

conhecidos ! Elles, que nunca viram um re-
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trato seu, acbam-se de repente photogra

phados e expostos a toda a gente

!

. Que bonra para a familiíí ! Que orgulho

para o desvairado ! Que medonho deslum-
bramenlo para outras mil e mil almas tor-

vas, que vegetam como larvas nos montu-
ros sociaes

!

Verdade é que uma ou outra rara voz

—

Siiva Pinto á frente— se ergue corajosaraenle

contra o desvario. Em vão, é certo.»

. . . E' assim ; mas insistirei.

Para a Historia.

A pasta da marin a já tem sido promel-

tida a três Gouvarinfws regeneradoaes.

Coitados! Lembra aquillo de Edmond
Aboul, á hora da morte

:

— «Oífereceram me tudo, acceitei tudo e

não me deram nada !»



139

XXXI K

Haverá uns 2o anoos, redigia brusca e

bravíimenle, em Lisboa, uma folha diária

politica—o jornalista Eduardo Tavares. Cha-

ma va-se o diário O Espectro da Grmja, e

aggredia especialmente, os progressistas e

cujo chefe era Anselmo José Braancamp. O
Espectro da Granja passou um dia a cha-

mar se Instituições e mantinha o férvido

culto das mimosas. Passei hontem nm nu-

mero pelos olhos : parece escripto hoje—

e

para os de hoje. Vejam isto—de ha :2o ân-

uos :

— «Âbre-se e fecha-se o parlamento sem
que d'elie saia uma medida salvadora

!

«Tributos, mais tributos, sempre tribu-

tos

!

. «Traiados, tratados, syndicalos
'

«E as despezas a cresceren)

!

«E o deficit a engordar!
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«E a miséria a bater á porta de muitas

classes infelizes

!

«E os géneros a eíicarécerem! E as reu-

das das casas a subirem ! E o povo a pagar
mais, sern ganhar mais !

«E o contrabando a innundar o paiz

!

«E o phyloxera a devastar regiões viti-

culas das mais ricas

!

«E' de tudo isto que resulta o mau estar

que leva o povo desesperado a desejar mu-
dança na forma de governo ; sim, porque,

por mais pacifico que seja UFn povo, por

menos exigente que seja, elle uão pôde con-

teniar-se nem com um decreto que prohilje

só em certos pontos do paiz a culiura do

arroz, o que importa para elle a necessida-

de de o comprar no estrangeiro e conse-

guintemente mais caro, nem com outro que
regula as condecorações a súbditos estran-

geiros !

«Além dos impostos geraes, pesam sobre

o povo os miinicipaes, agora aggravados

com a despeza da instrucçâo. (sic).

«A situação do contribuinte é em verda-
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de angustiosa. Homens de préstimo, aciidi-

Ihe ' Fitae a sua desgraça, e sede patrio-

tas, sacnficaodo-lhe as vossas veleidades e

os vossos resenlinienios !»

... Híi áo annos. Os homens de préstimo

acudiram com gana, e é o que se vè. Se

não resam por nós o bispo de Bfija, mais os

priores da Guia e da Luxuria— la se escau-

galha a reinadura,—como diz o Herodes de

Germalde

!

XL

Hoje, um interessado em coisas tristes^ es-

creve-uie, a pergunlar-me se, na qualidade

de director da Casa de Correcção de Lis-

boa, eu, alguma vez, em bons tempos de

actividade profissional, pensei na necessi-

dade de proceder á delatuagem nos meno-
res marcados pelo meio* infamante usado

nos centros do crime.

Respondo

:

Inutilmente pensei. —A delatuagem é, re-

conhecidamente, im()Ossivel. Já no congres-
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so de Aulropologia Criminal, de Genebra,
em 189o, — a que por vezes me tenho re

ferido e de que íoi relator porluguez o nosso

illustre e malíogrado dr. Ferraz de Macedo,
se discuiiu terminanteuenle o as>umplo

Foi ali que o congressista Bt^rilion, me-
dico dos asylos de alienados, em Paris, as-

sim levanou a questão.

«A nossa communicsção dirigir-se-hia a

criar uma nova ^pplicação administrativa da

anlhropologia. Fm nosso modo de pensar,

á administração pinitenciaria caberia o de-

ver de pôr os processos de detaiuagem á

disposição dos reclusos que se quizessem

desembaraçar d'esses estyga as de infâmia.

Para isso appellaria para o concurso dos mé-
dicos que teem, como os srs Variot e Jul

lieu, proseguiudo em estudos inleressantes

a respeito dessa quesião »

Travada a discussão, Lasspagne, profes

sur de medicina legal em Lyon, Gosse, íente

de medicina na Universidade de Genebra,
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Dalifol, (iirector da ca^a de educação peni-

teiiciaria La Loye^ de Paris—e Lombroso,
professor da Universidade de Turim, decla

raram, successiva e posilivamenle,- que lo-

dos os meios falham, para a dttatuagem e

que os criminosos só conhecem o recurso

de cobrir uma tatuagem com outra — para

apagarem indicio^ da primeira. E n'islo >e

ficou.

E n'isto fiquei. E depioro que a iegisia-

çâo-a que admitte a pena de morte—não

substitua esta pena pela tatuagem—em pleno

rosto dos galerioles por especiaes dotes

d'a!raa e costumes cousequeutes. Salutar

aviso, correspondendo ao da cautella com
esíef> animaes

!

XLll

líemunstrado que me não fadou para a

PolitiCH o meu destino e que não contraria

os fados a minlia vontade, só como lonriste

me refiro, uma vez |ior outra, a uns quadros

que observo por esse muudo de Christo.
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Nâo sou de idade, nem de feitio para o culto

das illusionices^ nem para o dos respeitos

exaggerados Dolorosamente vejo o Hofuem
cada vez mais pequeno e, em regra, mais

intrujão, mais relaxado e mais covarde. [fp<-

toar é provocar ódios, injurias, calumnias e

—suprema irrisão!— o desdém garotai dos

pygmeus desavergonhados. Nâo soffre du-

vidas !

E' certo que só deixam de vèr o abysmo
os que fecham os oihos, ou os cegos por

demasia de estupidez. A crise é aguda e re-

torcida—em toda a linha. E nem o que en-

tre nós aconteceu em \ de Fevereiro, nem o

que occorrendo está na poderosa Germânia
elucida estes homens, prendendo-os a um
arrependimento de ultima hora ! Agora vejO

eu resumido no Liberai, folha que^se impõe

ás transcripções, pelos lampejos do seu cri

te rio

:

«E afinal a situação é tão grave, que não

se percebe como esta gente anda lâo des-

vairada, que até corre para o precipício, como
louca.
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Os que se arrogaram o papel de defen-

der a monarcbia, em Portugal, farão bem se

observarem o que está acontecendo na Al-

lemanha.

Guilherme 11, aproveitaudo-se do espirito

de obediência que caracterisa a raça germâ-

nica, e interessando-se pelo brilho da Alle-

nianha, conseguiu que o povo allemão o

adorasse.

Os erros em que elle caliiu acabam de o

collocar em cheque perante o povo allemão

que tanto o estimava. A imprensa de im-

pério, que aliás estava habituada a só elo-

giar o Kaiser, como visse agora que é um
leviano compromeltedor da Allemanha, pois

que provocou a França, para server obrigado

a encolher os Ímpetos logo que viu a hos-

tilidade das potencias, e como visse que

elle quer ser um autocrata, indiscreto^ que

até como outro infeliz monarcha do occi-

dente, se permiltiu a liberdade de fazer er-

radas declarações a ura jornalista inglez,

declarações que aniquillaram a Allemanha,
— a imprensa do império lembra a neces-

NA PliOCELLA 10
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sidade de melter na ordem o impera-

dor.

Tal é a lição.

Quando taes desacertos acontecem ao im-

perador Guilherme, que tanta grandeza con-

seguira, Dão estranhem o sr. conde de Sa-

modães e o sr. Arcebispo de Braga, se lam-

bem em Portugal, como agora está aconte-

cendo na Allemanha, se reunirem grandes

comícios para protestarem contra o facto de

o monarcha querer ser prior de Confrarias

e protector de instituições que não podem
vèr no rei mais que o chefe do Estado, egual

para lodos mediante a acção responsável

dos ministros.

Não é fácil ser rei constitucional — d'ac-

cordo. Mas mais difficil é ser actualmente

rei absoluto.

Se o sr. conde de Samodães ainda não

comprehendeu isto, é porque já não está

em edade de aprender andadura.»

. • . Está certo.
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O grave assumpto nacional é o couílicto

com a Chioa. Ainda nao apurei quem tem

razão. Aííudo ao caso, para citar isto do Sé-

culo a propósito das nossas providencias

navaes:

tMas é tâo mau o estado dos nossos na-

vios, pelo desprezo a que tem sempre sido

vot;ida a nossa marinlia de guerra, que não

sabemos como a divisão naval será orga-

nisada.

O cruzador D. Amélia, que se estava

apromptando para uma viagem de noventa

dias de tirocinio dos aspirantes, que este an-

no terminaram o curso, só por milagre con-

«ípguirá lá chegar, ou então não voltará, a não
• r que faça longa estação em Hong Kong

para substituir os tubos das caldeiras, que

se encontram em misero estado

!

Os aspirantes ficarão mais uns mezes em
Lisboa, á espera que lhes caia do ceu um
navio para fazerem o seu tirocinio, porque
nenhum dos que estão no Tejo, á excepção

do Z). Carlos, pôde seguir viagem.

»



148

Lembra-me aquillo do Barba Azul, eulre

o rei Bobéche e o conde Oscar:

«O rei: — Mas que destino deu o inspe-

ctor do arsenal ao dinheiro que lhe entre-

guei?!

«O Conde : — Gaslou-o em comes e be-

bes

«O rei:— Devia ter-me convidado. Ao
menos não se perdia tudo.»

. . . Gastou-se em comes e bebes. Está

cerlo.

Escreve-me, de Mondim, um de Cerva:

—«Visto isso, não ha posse pacificai!*

Isso— quer dizer: a lambada que a le-

gião azul em calças pardas tem levado he-

roicamente. .

.

Não ha posse pacifica, nâo senhor ! O que

é uma pouca — para o malfeitor.

(Não esqueça contemplar o bicho
!)
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XLII

A propósito de destinos. Diz o monar-
chico Liberal:

I

«No estrangeiro está sendo arrastado o

nonne de Portugal: na alta banca cosmopo-
lita nâo ha quem acceite as leiras do the-

sonro portuguez que andam arrastadas por

mãos de financeiros de 2.* ordem. Cá den-

tro ha que especule com este vergonhoso

descrédito, a quem dá apparencias de jus-

tificação— a péssima administração de Esta-

do, as festas inopportunas, a hypoíheca das

alfandegas.. .

»

Verdades como punhos ! E naturalmente

vae cahir R'estas, por egual indiscutiveis, o

critério do collega

:

«Umdossymplomas mais alarmantes da
nossa decadência civica, está na facilidade
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infantil cora que em Portugal se inventam

festas estrondosas, a pretexto, por exem-
plo, de viagem do monarcha, isto quando
os contribuintes estão ameaçados do au-

gmento de contribuições e d'uraa funesta

bancarrota, que pôde terminar pela iuíer-

venção estrangeira.

Dir-se-ha no entanto que aquelles milha-

res de enthusiastas que hontem aílluiram à

linha férrea para verem o cortejo real, qui-

zerana assim protestar contra a ameaça da

administração estrangeira. Puro engano.

Aquelles enthusiastas não se preoccupam
com desgraças. O que querem é divertir-se

e agradar.

Nem se lembram que a nação está em
perigo.»

Lembram-se; mas as tristezas não pa-

gam dividas, e além d'isso os Fados Histó-

ricos são inilludiveis e implacáveis. Ha de

se pagar tudo— e com língua de palmo.

Pagarão os cynicos, os intrujões, os videi-
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ros, os que tornaram possível o malfeitor

com as catastrophes Iodas que elle provo-

cou— e que nada aproveitaram com a tre-

menda lição.

Pagar-se-ha tudo, e alvares que tudo ap-

plaudem hão de chorar na cama, em es-

pecial folguedo. .

.

Para rir. E' também do Liberal:

tAnnuncia-se para o regresso do rei a

Lisboa uma innundaçâo de grã-cruzes, com-
mendas e títulos, para o Porto, Braga, Vian-

na do Castello e para os concelhos que o

joven monarcha percorrer. Não temos senão

que louvar esse acto do soberano, porque

quanto mais nobreza decretar no seu reino,

mais dinheiro entrará nos tísicos bolsos do

Estado. Mas que esses direitos sejam pagos

-adeantadamente, por causa das duvidas...

>

. . . Imbecis e caloteiros : taes são jul-

gados !
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XLin

o meu sentimento, n*eslas horas pôde

resumir-se n'aqaeila pbrase de Diogeces

:

—«Que de coisas no mundo, de que eu

nâo preciso !»

E com este additamento

:

— E que de coisas que eu não tomo a

sério

!

. . . e andando !

Do Liberal^ monarchico :

I

«Nos centros políticos aífirma-se a queda
do governo logo em seguida ao regresso

de el-rei, da sua viagem ao norte.

«O chefe regenerador anda ha dias já, a

formar o seu ministério. Já convidou o sr.
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Anselmo de Andrade para a pasta da fa-

zenda.»

... O que ? E então Goiwarinho f

A'lerla, Pichona!

II

«O rei vae regressar do Porto, talvez il-

ludido, talvez crente em grandes destinos,

e como voltou a jurar perante a camará do

Porto que só quer governar com a lei, nâo

dissolverá o parlamento. E por isso não po-

derá áucceder ao sr. Amaral um governo

regenerador ou progressista, ou dissidente,

ou nacionalista, ou franquista.

«Será de novo convidado o sr. Amaral?
«Ha quem diga que sim.»

... Ha quem diga que sim, que não e

que pelo contrario.

Eu câi—plft
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«Um bello dia, haverá quarenta annos,

tendo Amorim Vianna atacado n"um jornal

as casas de jogo, foi atracado no largo da

Batalha, por D. Marcos ArgueHes, dono do

famoso Grémio — casa de jogo extincta. Ao
vêr abeirar se-lhe o jogador, Amorim Vian-

na desatou a íugir.

Exclamação de D. Marcos

:

—«Você foge, seu covardão?!

E o sábio :

—«Não é medo: é vergonha de que me
vejam a falar com você?!»

(Pela^2L* vez).

XLIV

Entre os diversos problemas nacionaes,

que promettem duração por todos os sécu-

los dos séculos, ha estes que estão sendo

muito discutidos; — mas não hade ser na-

da ! — Z)o estado das cadeias e das habi-

tações das classes pobres, em Lisboa.
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Os jornaes de grande tiragem iDulilmeote

se preoccupam em taes assumptos. Lé-se
por alto, á primeira vez ; eocolbe-se os hom-
bros, à segunda; depois, dá-se ao diabo a

estopada. No alio, d'onde parte administra-

ção, governo, etc, ninguém quer saber de

historias. Vamos assim a dormitar, uns ator-

doados pela pandega, outros pela fome e o

resto pelo tédio,' parar ao fundo: a casa do

diabo. Para vingança do gentio do Oriente !

Tudo se paga u'este mundo.

Vem a propósito, por diversos motivos,

as seguintes observações do Mundo, acerca

de boatos de orientação germânica na nossa

politica externa. Vejam isto

:

«Sâo conhecidas as sympathias do chefe

do governo pela Allemanha, mas é de crer

que, d'esta vez, tile nâo obedeça apenas

ás suas próprias aspirações mas ás do am-
biente reaccionário onde tanto lhe apraz
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viver. Todos os reaccionários portugueses

são germanophilos. São isso como pode-

riam ser outra cousa, mas absolutamente

desorientados e tudo fiando da força pas-

sou-lhes agora pelas cabecinhas de alve-

loas que a rhelorica e a espada fulguran-

tes de Guilherme II viriam acudir à sua

falta de miolos e à sua falta de civismo, afo-

gando em sangue os protestos e as reivin-

dicações da consciência publica. Estão re-

dondamente enganados: na hora tremenda,

na hora decisiva, a Allemanha deixar-nos-

hia entregues aos nossos recursos próprios,

como deixou os boers, e ondas de pranto e

bastos territórios pagariam essa nova e ir-

reparável cabeçada.»

. . . Está certo.

XLV

Está-se desmascarando a Miséria, o que

é mau serviço aos felizes da terra,— per-

turbando-lhes as fáceis digestões e, quiçá,
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as prolongadas somnécas! Agora, desata O
Século a apresenlar-nos os pateosy onde se

agonisa : como quem diz as ilhas de Lisboa.

E horrível—e inopporiuno. Que cada qual

vive como quem é : já lá dizem os bons clé-

rigos do Crime do Padre Amaro.

O que vale à conservação infinita de tudo

isto é que as revelações estarão a breve

Ireclio esquecidas. Ça tie marche pas.

Estão, decerto, lembra iu^ da e>eaijdalosa

corrida da carruagem real, ao cliegar a Lis-

boa e ao entrar n'aquella o sr. 1). Manuel.

Pois apparece agora um bêbado que de-

ilara á policia—não ter praticado um regi-

cídio, porque corria muito a carruagem

!

Baccho a justificar a Prudência. Está certo.

Vamos lá com Deus : o padre íiaspar, de

iuimarães, que em verso faz zurrar a ralé
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no berço da monarchia, não me parece mau
homem. Só me chama velho dementado,

—

trata-rae por tu^ sem respeito pela minha
idade,—diz que eu tenho a alma empeder-
nida—e que sou um perpetuo despeitado (?)

Mais nada, em doçuras e em observação

exacta e arguia. Deve ter lume no olho o

reverendo Gaspar. Lume, etc.

A respeito das qualidades e prendas do

povo do Minho, mais do «gesto que eu devo

ás creanças», julgo mais acertado dirigir

ao padre o devido gesto : Toma

!

Bem. Agora, retire os excessos de mo-
déstia. Não diga que não é poeta e que

não quer entrar onde elles tèm guarida e

comedorias! Não ouve alto a voz convida-

tiva?

Já cá sustento um cavallo:

Sustentarei., mais, um burro /

. . . Dominus vobiscum !

I
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XLVI

... E aos meus leitores dizia eu — «O
governo fica.»

Bem diz, aos seus collegas nos trabalhos

da esquina, o moço de recados Bento Se-

púlveda, que é todo do malfeitor João

Franco

:

— «Ali o patrão (sou euj nun xabe nada

das profundezas da politica !»

. . . Nem das profundidades do cano ge-

ral ! E' sina.

Afinal (desculpandc-me) eu não podia con-

tar cora aquillo; ninguém coutava. Faio do
kriterion de José Novaes, mais do fiel ami-

go^ a inclinar-se, no conselho de estado para

o sr. Júlio de Vilhena. .

.

Falaram os mortos : diz-se que o próprio

malfeitor! Que muito ê errarem os vivos?
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A respeito do sr. Beirâu, provável cliefe

do governo que ahi vem^ dlz-iiie um typo

esta coisa eloqueule:
— «Não come, uem deixa comer os ou-

tros. ^

Ora, muito bem

!

Vejam isto:

«BBUXÍÍLLAS, 49. — lloulem^ na cama-
rá, o deputado socialista Dembion accusou

o governo de ter incluído no orçamento das

colónias, como despeza do Estado, algumas
quantias importantes, devidas pelo rei Leo-

poldo. O ministro desmentiu o facto, mas o

sr. Dembion voltou á carga, provocando um
escândalo monumental.

... Se eu não temesse a accusação da

falta de respeito^ ao grande e sublime Leo-

poldo, nós falariamos". . . Emfim !



161

Refere o Dia:

«Esta tarde, antes do sr. conselheiro Fer-

reira do Amaral sahir do ministério do rei-

no, o correio de ministros pergnntoií-lhe se

desejava alguma cousa

:

O sr. presidente do conselho respondeu-

Ihe, muito aborrecido:
— Não preciso de correio, nâo preciso de

cavallo, não preciso de cousa nenhuma. O
que eu preciso é ir para casa... deixem-

rae, deixem-me ! Isto acabou-se, felizmente

!

... São feitios. O Gouvarinho^ então,

dava tudo.

Tudol

Coisas bem escriptas e bem pensadas—
do illuslre Manuel Bernardes :

«O hypocrita é santo pintado: tem as

mãos postas, mas não ora ; o livro na mão
mas não lê ; os olhos no chão, mas não se

NA PROCKLLA 11
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desestima. E' hypocrila o mercador que dá

esmola em pubíico e leva usuras em occul-

to; é hypocrita a viuva que sàe mui sisuda

no gesto e habilo, e dentro em casa vive

como ella quer e Deus não quer ; é hypo-

crita o sacerdote que, sendo pontual e miú-

do nos ritos e ceremonias, é devasso nos

costumes; é hypocrita o julgador que só onde

falta a esperança do interesse é rigido obser-

vador do Direito ; é hypocrita o prelado que

diz que faz o seu officio por zelo da honra

e gloria de Deus nâo sendo senão pela honra

e gloria própria ; é hypocrita o que nâo

emenda em si o que reprehende nos outros;

o que cala como humilde, não calando senão

como ignorante; o que dá como liberal, não

dando senão como avarento solicitador das

suas pretensões ; o que jejua como absti-

nente, não se abstendo senão como mise-

rável.

«Seria nunca acabar pôr em resenha estas

capas de virtude cobrindo o vicio.

«Está hoje o mundo cheio de hypocrilas e
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quasi lodos sâo cyrinens que, levando a

cruz, não morrem n'ella.»

XLVII

No moníiento em que lhes escrevo, cerca

do meio dia, crè-se que será chamado o

sr. Wenceslau de Lima e que já andam no

ar umas historias palacianas.

O peior ê que o cão amarello meu visi-

nho ladra agora toda a noite, dizem as vi-

sinhas, de face hnmana,— que é a mortos.

Adiante, e subindo. .

.

. . . Pondero áquelle grande (la terra—
(]ue é exacto e inilJudivel o que sustentam

os Orientaes e já disse Bossuet: — «Só
Deus é grande». Balzac definiu sarcastica-

mente a silunrão humana:— «O homem é

sempre castigado por fazer o Bem. Deus
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nao quer que lhe usurpem os seus direi-

tos.»

Faz estremecer e meditar. .

.

Quantas vezes uao succedeu a um forte

e generoso coração de homem de recursos
— tentar fazer um feliz? E' deplorável como
se fracassa í A* meia volta, reconhece que

o seu protegido, por quem luctou cora obsti-

nado amor, desatrema dos méritos vulga-

res: se é mulher, incorrigivelmenie leviana;

de maus sentimentos, se é um homem.
Dado que sejam bons e que sejam reco-

nhecidos e auxiliares da vontade que os

protege, empolga-os a enfermidade incurá-

vel, ou o infortúnio moral que nâo tem re-

médio. A's vezes, sobrevem, até, a inespe-

rada Morte.

Conheço de perto, desde a nossa infân-

cia, um homem que tem passado o melhor

da vida a luctar pelos outros. Nunca apu-

rou senão ingratidão cruel, ou desventura

persistente, indestructivel, tenaz como a

esperança d'elle e tristemente incorrigivel,

como os seus sonhos. Amargamente põe
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no Destino os olhos do seu espirito— in-

terrogando : — Não será isso um real sa-

crilégio para com o Mysterioso ?

... Só Deus é grande.

XLVIII

A passagem do meu querido Natal pro-

duz ha vinte annos, em minha casa, este

episodio : — sustentar eu, convencido, que
é o ultimo Natal que festejo. E assim ve-

nho ha vinte annos.

Ainda bem para os raros que me dese-

jam a conservação na Vida

!

Hontem, como quer que eu aífírmasse, ha

dias, contra a má vontade, ou a inconsciên-

cia de vários parasitas, o meu velho e inal-

terável sentimento por Jesus— o grande
amigo dos desgraçados e dos pequeninos
— tão explorado pelos farçantes e contes-

tado pelos odres de estupidez e pelos ratos

do pedantismo,— recebi quatro linhas, en-

tre muitas de diversa origem,—procedendo
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aquellas de um forte e luminoso espirito e

as quaes eu não reproduzo porque cumpre
evitar o espalhafato com taes assumptos,

mas que me fizeram crer que iiem tudo

vae á matroca, pelo descaro alvar e pelo

cynismo piolhoso em fora. Ainda se allir-

mam, a espaços, elevadas e enérgicas von-

tades e nobres e justas aspirações! Vamos
lá : se eu chegasse, ainda, ao Natal de

1909?...

Já nâo oíferece a politica nacional seme-

lhante margem para boas esperanças. Olhem
para isto: estamos sem governo; ninguém
quer, porque todos querem. Querem o que ?

A incorrigível continuação de tudo que a

sinistra aventura do malfeitor devia ter cha-

mado á purificação— ao menos pelo temor.

Não ha emenda! Ninguém quer... Olhem
para isto

!
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XLIX

Foi ao ler no Século de hootem o se-

guinte telegramma que eu me lembrei de

certos versos de Soares de Passos. Diz

assim o telegrapho

:

fiPARlS, 23 — Dizem de Biarrilz que,

apesar das negativas do João Franco, este

estadista trabalha activamente na reorgani-

sação do partido regenerador-liberal, dis-

pondo-o a uma próxima lucta politica.»

. . . Mentir elle ? Mas os versos dizem

:

Oh ! vem, ó donzella !

Não temas, ó bella !

Outro

:

fGENEBRA, 23,-0 Journal de Geneve

diz o seguinte sobre a crise portugueza :

«O successor do sr. Amaral lerá que re-
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guiar uai assumpto melindroso: o dos adean-

tamentos á casa real.

«Lamenta que o nome do rei D. Manuel

ande misturado á crise e espera que o pa-

triotismo sincero e commum saberá resol-

vel-a rapidamente.»

E' da genebra

Sabe-se que o D. Amélia (cruzador) está

em semicupios, em Port-Said.

Mas, da canhoneira Pátria, que também
se apressava contra os chinezes, ha a se-

guinte noticia

:

«A canhoneira Pátria, que segue, como
se sabe, para Macau, tendo largado de Sin-

gapura para iVIanilla, teve de arribar a La-

buan, porto ao nordeste da ilha de Borneu,

a fim de desembarcar um primeiro mari-

nheiro, que foi atacado de paralysia. Essa

praça deu entrada no hospital.»
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. . . Pretextos para não andar 1 Lembra-
me um sujeito trôpego a fingir que contem-

pla uma montra.

Assim faço eu.

O padre Gaspar, de Guimarães, é pelludo,

Deu-se ares contra mim, dirigindo cbufas á

minha velhice, como o faria um gaiato e

esboçando ataques como a leão moribundo,

8, afinal, porque o velho não se affirmasse,

por ora, em condições de levar coices dos
asnos, embezerrou e diz que eu tenho (salvo

a redacção) o privilegio do ídsuUo.

O que eu tenho é o privilegio de uma
philosophia, resignada que me faz perdoar
muito á visivel nullidade, em attenção a

prendas encobertas : a estupidez, a bebe-

dice, etc.

Dominus vobiscum!
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Ha annos, appareceu em Lisboa uma epi-

demia benigna, que impunha precauções

extraordinárias de hygiene e de limpeza.

Ura succedeu que no pateo de um estabe-

lecimento do estado bavia, no lagedo, con-

siderável numero de buracos, nos quaes se

ia depositando agua pouco limpa. Pensou-se

naturalmente em acabar com aquelles depó-

sitos, tapando os buracos em questão. Era

coisa de meio dia de trabalho de dois ho-

mens, e alguns kilos de betume; à larga,

um orçamento de 3 mil réis.

Chamados os trabalhadores, ia a princi-

piar-se o arranjo, quando succedeu appare-

cer no edifício um constructor de obras

públicas, do respectivo ministério. Para
vér, indicou-se-lhe a obra a realisar e per-

guntou-se-lhe em quanto importaria. Res-

pondeu :

— «Trato disso. Sâo 600 mil réis».

. . . Nâo se riam. E' um documento da

nossa desventura.
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E' já publicada esta carta em 1909. Se-

gundo todas as probabilidades, aioda, che-

garei pois a esse anno— o 61." da minha

travessia. Foi rude! Agora mesmo se está

brochando um meu livro, que é o n.° 60 da

minha obra bibliographia. Addicíouo a essas

paginas a matéria dispersa, e não reprodu-

zida, em milhares e milhares de números de

jornaes, durante 40 aunos, e repito o que

algures (?) deixo publicado :

«Poderei adormecer em paz sobre dez

mil paginas escriptas—sem caUmmias, uem
covardias, nem deslealdades.»

. . . Talvez, vinte mi! paginas.

xMas, valerá a pena ufanar-se, um homem,
do seu trabalho? Agora estou eu vendo,

com outros, os pormenores da calastrophe

(terramoto) que no sul da Itália matou 7^
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mil creafuras do bom Deus. Liquidação

absoluta de esperanças, de illusões, de no-

bre pensamento, de sentimento altruísta,

de projectos audaciosos e sublimes! Setenta

e cinco mil mortos ! . . . sem o amor da glo-

ria, ou o da pátria, que justificam as heca-

tombes napoleónicas através a Europa, ou
as dos Boers, nos campos do Transvaal.

Morrer cegamente—como os russos na Man-
dchuria I

Decididamente, valerá a pena luctar, amar,

sofifrer, dedicar o socego a uma idéa justa;

ser bom, apesar de sacrifícios, perdoar, —
viver? Mas, emfim, lá diz o Rebello dos

assucaresi—aE quem havia de r^efinal-os?!»

E' inilludivel. Adeanle

!

A respeito da nossa vida nacional, di-

zia-me, ainda agora, um velho amigo reti-

rado da politica

:

— Ha um grande tumor revolucionário

que não resolve: que tem de ser lance-
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lado, ou de rebentar ; nâo vae com emo-
lientes.»

E' assim. No eratanto diz hoje O Século,

do actual governo (janeiro 1909)

:

«E como tem nas suas mãos o cofre das

graças, as velhas normas corruptoras, que
se seguem na politica monarchica portu-

gueza para arranjar adeptos, serão todas

empregadas com o manifesto sacrifício da

nação, que é quem paga as grossas des-

pezas que exigem tão ambiciosos e estéreis

caprichos. . .»

Está certo. Mas o tumor vae-se avolu-

mando— a olhos vistos

!

LI

A toda a hora, desde que me conheço,

tenho ouvido manifestar-se o espanto, a

propósito do que se tem roubado ao nosso

esfoladissimo thesouro. E' natural o assom-
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bro. Faz-me o caso lembrar de certo esta-

belecimento do Estado, muito meu conhe-

cido, o qual tinha, n^outros tempos^ a mais

justa reputação de pelintra. Não parecia se-

meiliante ovo susceptível de tosquia. Pois

foi, durante annos, tosquiado em dezenas

de contos.

Tudo se soube ; tudo se abafou. Manda
a verdade que se diga—que os Murinellos

não foram condecorados.

Adeante í

Esta choldra politica, de intrigalhada,

etc, traz numerosos cavalheiros de beiço

cabido. E' o caso em que o espectáculo de

dôr dá vontade de rir f

Para recortar e conservar de memoria.
E' do allemão, traduzido por Anthero de

Quental

:
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o coração tem dois quartos

;

Morara alli, sem se vèr,

N'um a Dôr, D'outro o Prazer,

Quando o Prazer, no seu quarto

Acorda, cheio de ardor,

No seu, esmorece a Dòr.

Cuidado, Prazer! Caulella!

Folga e ri, mais devagar. .
.-

Não vá a Uòr acordar

!

Lll

Não é só o orçamento particular do kai-

ser, que se vê grego. O do Estado, na

Allemanha, também accusa afllicções. Vede
vós isto

:

«BERLIM, 42— barão de Rheinbaden,

apresentando na Detla prussiana, como mi-

nistro da fazenda, o orçamento, consignou

que o deficit em 1907 foi de 7I.80U.000
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marcos e que o de 1908 se elevará a 176
milhões de marcos.»

Parece que o nosso malfeitor andou por
lá a corrigir a publica administração. Arreí

Para os monstros :

«BELGRADO, 1:2 — A crise ministerial

ainda não foi resolvida, porque nenhum ho-

mem politico se quer encarregar do poder,

em virtude da gravidade das actuaes cir-

cumstancias.»

... Estás lá, em Biarritz, ó malfeitor?

t

Porque uma casa mal construída desa-

bou, hontem, em Lisboa, logo se espalhou
— ainda bem para o constructor?— que

houvera ura abalo de terra. O publico, im-
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(nessioiíado pelas noticias de Itália, anda,

r'Ui parle, alerrorisado. A catastruphe de

Messina foi útil aos trolhas de Lisboa !

O prior da Luxuria ílatuleja, atascado na

devassidão, que o desabamento da tal ca-

ranguejola é prenuncio dos castigos de

Deus : que vera ahi mais ! Que tal eslâ o

maroto ?

!

Os politicos da conserva vêem no desas-

tre um rabo do cão d'AIcibiades. Boas bes-

tas!

Quem não vê nada é o M. P. (do i.''

distr. cr.), que ha meia hora tem o olho

aberto, mais o sensus latino e o krileriun

grego. Vae uma pitada, ó das tricanas di-

lecto ! ?

Na alameda de S. Pedro dWIcantara pre-

!onde uma empreza construir um edifício

modelar, um casino à altura de uma cidade

(^ivilisada. Pois senhores, ha já um abaixo

ussignado de maduros visinhos, protestando
NA PKOCELLA IJ
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contra a concessão requerida,— «porque ha

o perigo de aquillo passar a estrangeiros,

como os funestos sanatórios da Madeira.»

Se os maduros não estivessem podres,

pediriam ao— que estabelecesse uma clau-

sula prohibiliva : — não poder tal concessão

sahir do poder de nafuraes Portuguezes.

Mas, o iudi2:ena é tolo

!

No Diário de Noticias abriu-se a subscri-

pção Trindade Coelho. O nome do desven-

turado e illustre trabalhador lembra e tixa

um mjxto de dignidade, de talento, de cri-

tério e de coragem, que mal se compre-

hende quando nos opprime o espectáculo

da vileza, da estupidez e da covardia de

uns recem-chegados furadores e lambedo-

res,— de gamela em punho e de língua ao

vento. . . Oxalá que para a subscripção-ho-

menagem ao nosso digno compatriota ainda

sobejem alguns tostões da viagem á Itália

!

Oxalá

!
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LIII

Disse alguém :

«Um mau escriplor é sempre um mau
homem.»

... A's vezes, é apenas um bêbado.

Qui se ressemble s*assemble.

. . . Principalmente para cozei as

A calastrophe na Ilalia já vae em i00 000
mortos ! A Natureza está imitando os gran-

des capitães : Alexandre, Júlio César, Na-

poleão, etc. Insiste, a propósito, o meu vi-

zinho do lado em perguntar-me se Deus é

quem ordena laes coisas. — Eu sei lá, Qlho

de tua mãe 1
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Outra coisa, e esla ao alcauce da nossa

critica :

Preparani-se soccorros, em Portugal, para

as victimas sobreviventes na Itália : uma
golta d'agua no Oceano. Ora accresce que
a miséria é atroz no nosso pobre paiz e

que os soccorros se retrahem, porque nin-

guém sabe o que será o dia de amanhã : eu

cá nâo fui

!

Em taes coodições, a caridade portugueza

para os de fura [larece-me um tanto mar-
quez de Franco. Temos o commercio em
fallencias, a crise operaria, a crise agrícola,

a revolução nos espiritos, o mal estar geral

— e organisa se soccorros... á Itália. Fora

pelintras ! Paspalhões

!

Andando. ..

LIV

Insistamos n'isto — que é Historia. Foi o

sr. António Cabral, chefe era meiados de
março,, das nossas invencíveis armadas,
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quera, ao tempo em que João Franco acha-

tou o bec dos Naves^autes, disse a um re-

dactor do Mundo que, embora não existisse

uma lei de responsabilidade ministerial, o

()rocesso criminal de João Franco impu-

idia-se aos brios da nação. Ao certo, não

sei bem se elle disse bnos. Deve ter dito,

que o velho Portugal é brioso. Assim elle

livesse mif^ coaiei*

!

Comido nos apparece elle, pelo papudo
Ayres de Ornellas,— dizem sabidos infor-

madores ; e é precisamente, o sr. António

Cabral quem faz caixinha dos documentos,
— podendo e devendo, aliás, fazer, sobre

tdies, archilectar o mais catita e vinj?ador

dos processos. Ahnal, lanum os puritanos

exploram o pobre Zé ! O que me admira é

como o triste ainda larga pelle ás unhas de

tanlissimos colleccionadores ! Mas os pontos

de vista do sr. António Cabral soffreram
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obnoxia raodificaçâo,—embora o bolachudo

fraocaceo gastasse â doida com o príncipe

de maríyrio—como diz o rei da Madureza!
— Vae tildo pela agua abaixo ! dizem alli

o velho, mais a veliia. Vae e — não volta.

Kstamos promptos.

. Em sessão da camará dos deputados ficou

muito borrado o sr. Espregueira : dupla-

meuie borrado, pela nitidez das accusaçõps

e pela inépcia da defeza.

Um bello rabo de cão de Alcibíades—\)ãr

a

o bolachudo Ayres de Ornellas, correligio-

nário do Assadas e quentes: tal parece a

questão. Mas, tudo i^to vae n'um sino

!

Na camará dos pares, disse o sr. Ferreira

do Amaral

:

«Que orientara sempri^ o rei, no sentido
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da liberdade e que procurou approximal-o

(las forças vivas da nação. No chefe do Es-

tado encontrou sempre disposições Jiberaes,

que convém aproveitar. E' preciso pugnar
por uma raouarchia nova, que saiba respei-

tar os direitos do povo e promover a felici-

dade da pátria. Em torno do senhor D. Ma-

fuiel exercem-se influencias reaccionárias

que u pretendem fazer ura rei de clericaes.

Os que amam sinceramente as instituições

e o monarcha devem constituir como que

uma liga de vigilância, que impeça de avan-

çar a onda reaccionária, que quer avassallar

a consciência do rei. Aífirma tinalmente,

que não só a sua palavra, mas todo o seu

esforço e até a sua espada, estarão ao ser-

viço da causa liberal, para a defeza da cons-

tituição e do soberano contra os reaccioná-

rios, que anceiam por exercer sobre elle o

seu dominio.»

. . .Eu cá sei quem são os papa-hostias

;

mas bem vejo alii o M. P. do 1." distr. cr,

do Porto ^ â coca. .

.

Vae uma pitada, ó lindeza!? Toma!
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Cá e lá. Ouçam :

«MADRID, Io—Hoje do senado tratou-se

(Ja demissão do sr. Sanchez Toca, do cargo

de commtssario régio junto da empreza do

canal de Lozoya. Ao pedido de explicações,

feito pelo sr. Navarro Reverter, o ministro

do fomento justificou a demissão, com o fa-

cto do sr. Sanchez Toca ter reunido em
sua casa os directores da empreza do ca-

nal, para resolverem varias coisas contra o

governo. O sr. Sanchez Toca explicou o seu

procedimento, dizendo que os ministros

srs. Maura e Lacierva teem interesses

ligados a uma empreza competidora da do

canal de Lozoya.»

. . . Como argumento para a união iln'-

rica, está certo.
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LV

O sr. D. Miguel resolveu em março ius-

lalar-se em Porlugal e a«sim o fez saber ao

sr. D. Manuel. Não quer lista civil (era o

que nos faltava: que a quizesse!)', quer

apenas reforçar a familia de Bragança. Di-

ria o outro: — «E' lâo preto que é impôs-

sivej que não seja branco».

Os miguelistas estabelecem — que o seu

princi[>e não renuncia, nem abdica: ape-

nas (!) se abstém. Uma subtileza jesuítica

;

apenas vem fora de tempo. Ou a nação

avança, ou morre : é o (jue está certo.

Ou avança, pondo isto a direito, ou...
tem razão O Século de hontem, ao dizer,

depois de citar o deboche que vae correndo :

t Contra isto é que ha de fazer-se, pela

imperiosa necessidade de salvação, a liga

das vontades enérgicas, das dedicações hon-

radas e das devoções patrióticas.
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«CoQtra isto se realisará a liga dos oppri-

Qiidos, dos escarnecidos, dos expoliados,

dos que, por esses campos, por essas ser-

ras, por esses bairros de inizeria e de in-

fortúnio, só conhecem o Estado pelos golpes

da sua ferocidade e em cujos corações cada

anno a desgraça deixa os sulcos de recor-

dações torturantes.

«!í assim se operará a reformação do
nosso organismo politico, evolutindo para a

democracia pura, ou a nação portugneza

fechará a sua historia gloriosa e altiva, des-

apparecendo nem báratro de lama e de
ignominias.»

. . . Jnsio ! J.islo !

Do sr. Ferreira do Amaral, na camará
dos pares

:

«O orador refere, depois, como o sr. Jú-

lio de Vilhena retirou o apoio ao governo
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da sua presidência e cujas causas foram

:

a sua inhajilidade na questão das eleições

municipaes e a falia de confiança na solu

çfio da questão de fazenda. Já então trazia

içado o camaroeiro, .

.

«Poz ao rei a questão de confiança. O
governo demiltia-se collectivannenle ou con-

servava-se, apresentando se ao parlamento

com o apoio do partido progressista e dos

amigos do gabinete. O rei pediu-lhe que

esperasse alguns dias. O conseltio de mi-

nistros reunindo-se varias vezes. Os minis-

tros regeneradores alvitraram que se consul-

tasse o conselho de Estado, visto o mmis-
terio provir da indicação d'esse conselho.

Não contrariou a resolução, embora não

concordasse. Também não acreditava no

eíTeito da panacéa. Não desejava que lhe

attribuissem qualquer perturbação que de-

pois se desse ao partido regenerador. Emit-

tiu o seu parecer sobre o assumpto, sob

o ponto de visia do direito constitucional, e

disse o que pensava :'icerca das funcçôes do

conselho de Estado. Este reuniu-se e enlen-
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deu, por maioria, que o governo era pre-

judicial aos interesses do paiz.

'<0 sr. Arroyo— V. ex.'^ assistiu ao con-

selho de Estado?
«O orador— Não, senhor.

«6 sr. Arroyo

—

V. ex.^ está convencido

de que o conselho de EstaiJo votou conlra

a conservação do governo?
«O orador— Sim, senhor.

«O sr. Arroyo— V. ex.'' não ê das pes-

soas mais diíTiceis de convencer. .»

... Tem visto mundo — o sr. Arroyo.

Para fechar, eloquentemente :—^^ camará
dos mesmos, no mesmissimo dia (vid. O
Século) :

«O sr. Teixeira de Sousa allude, antes

de encerrar-se a sessão, aos últimos acon-

tecimentos de Alijó, Valpassos e iMurça

;
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protesta contra as violências praticadas,

mas protesta egaaimente contra o proce-

dimento do governo, a quem pede provi-

dencias para os concelhos abandonados da

região do Douro.

«O sr. presidente do conselho diz que o

governo não tem responsabilidades na si-

tuação. Já foi aberto um credito especial

de 40 contos, para acudir á crise duriense.

No Douro não se pagam decimas, e tem
muita consideração por aquelles povos, ele.

«O sr. Teixeira de Sousa declara que

não é exacto a suspensão do pagamento de

contribuições, como diz o sr. Campos Hen-

riques. Este esclarece que o que avançou

ha pouco é o que consta do ministério da

fazenda. O ctiefe do governo alarga se ainda

em considerações, que o sr. Teixeira de

Sousa a cada passo iiiterromi)P, e tndn fica

na mesma.»

. . . E tudo fica na mesma ! ?
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LVl

E' vulgar o facto seguinte : em vésperas

de acoufecimentos trágicos, delerminadus

por situações graves, produzirem-se phra-

ses, entre o povo, reveladoras de instinclo

prophetico e de previsão— maravilhosas.

Eu cito.

Foi honlem, domingo. Entrava eu n'uma
tabacaria e, quando alli conversava com o

dono d'ella, abeirou-se de nós uma mulher

do povo, que ao meu interlocutor assim

disse

:

— «Faz-me o favor de me trocar estas

três notas? Dè-me prata, que q papd, pe-

los modos, está em riscos de ir pela agua

abaixo. . .

»

E o lojista :

—«Vae tudo; mas a prata é mais pe-

zada. . . Eu lhe troco issso.»

. . . Vae tudo, pelos modos. Creio-o.

1
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Relendo agora a Historia da Revolução

Francezãy de Luiz Blaoc, vejo esla phrase

de Mirabeaii, a propósito do defi,cit :— «Es

tarnos deitados ao pé de Vezuvio!» Era em
1790 e, após a consagração do «nno pre-

cedente a outros assumptos, cahira-se n'essa

situação financeira. Coisa horrível ! Chamado
Necker pela boa vontade do rei, teve a sorte

de desagradar à rainha e aos palacianos. O
Destino, a cerlo ponto, não quer paliativos;

reclama execuções. Teve-as.

Entre nós, não ha coisa semelhante : nem
taes ditliculdades, nem tal rei, oem um
Necker, nem taes embargantes : o que

subsiste é a phrase de um deputado qual-

quer, a propósito do sr. Espregueira :
—

aDefendo-o, porque pode vir peior!»

Está certo.
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Por estas palavras lermiua hoje O Século

o seu exame da situação:

«Assim vae tudo! Mysterios e meias re-

velações vergonhosas; desperdícios ou pe-

culatos; insidias venenosas, ou actos con-

demnaveis de dissipação ; o maior irnpndor

na gerência dos dinheiros públicos e a maior

subserviência nos homens que pretendem
ter na vida politica os logares de dirigen-

tes.

«Nem a verdade altiva, nem a isenção

nobre, que alevanlam o moral d'um povo,

A chatinagem vil e a corrupção nauseante,

medrando, crescendo' dominando!»

. . . E o outro a bccultar documentos—
para não comprometter as instituições Cebo!
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LVIl

Um homem publico que eu especialmente

considero— o sr. coode de Penha Garcia
— produziu, ha dias, uma conferencia so-

bre a situação na Turquia, digna de ser

ouvida— modo de dizer entendida— por
todos os que se interessam pelo assumpto,
— por inslinclo, ou por critério. Todos nós

devemos interessar-nos : ha alli, que farte,

lição eloquente das coisas.

Agora, vejo eu no Dia, de 28 do cor-

rente, um excellente artigo intitulado Uma
lição do Oriente !— estudando os aconteci-

mentos recentes e concluindo

:

«Aprende-se mais n'estas lições praticas,

ílo que nas paginas dos melhores livros e

nas palavras dos mais excellentes mestres.

Quem tiver de exercer o duro ofjicio de

reinar deve, a esta hora, estar seguindo,
NA PROCELLA 13
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passo a passo, episodio por episodio, o que

occorre na Turquia.

«Quando a seus ouvidos cheguenfi os con-

selhos pérfidos e ineptos d'uma camarilha

de tnediocres, e as exaltações desvairadas

de uns fanáticos que estão raal com a Scien-

cia e com quem o próprio Deus se livraria

de conviver no Ceo, se um dia, por engano,

S. Pedro lhes desse entrada n'aquelia man-
são : decerto quem cingir uma coroa e tiver

na cabeça algum juízo, ha de pensar refle-

ctidamente sobre esta formidável derrocada

do poder pessoal, que ainda ha mezes fez

passar maus quartos de hora ao imperador

da Allemanha e que porventura, levará ao

supplicio, depois de desthronado, o sultão

da Turquia, — cuja vida muito folgaremos

que seja poupada, para honra dos «jovens

turcos», tão dignos da nossa cordeal sym-

pathia.

«Foram-se os deuses... e também os

suitôes. As velhas instituições, já caducas,

que o tempo e os erros gastam, cahem em
pedaços. Não ha muralha militar que a ci-
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vilisaçâo e o direito moderno nao derrubem!
Para traz já se nâo volta.»

Bello ! A esta tiora o M, P, de Lisboa

deve ter dado mil e uma voltas, para apa-

nhar nas suas malhas o articulista, — como
um câo para apanhar o rabo. Toma! Certo

é, porém, que elles não aprendem : — nem
os beatos, nem os palatinos, nem os que a

influencia sinistra d'esses t//pos lança na do-

blez e na traição. Não aprendem! A Histo-

ria a esbofeteal-os. e elles cada vez mais

burros ! Chegue-se lhes f

(Isto é com os sultões, com as sultonas

e com os pachás— de caudas ou de cha-

velhos). Socegue o M. P. ; e tome!

Um lelegramma grulesco:
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«CONSTANTINOPLA, 27— novo sul-

tão decidiu manter o gabinete. Quando os

soldados salonicenses descobriram Abdul-

Hamid, na ultima camará do harém, estava

estendido no chão sem sentidos.

«Foi levado perante a delegação parla

menta r e enlão affirniou que nunca fizera

mal a ninguém; amara sempre o povo e o

servira; e todo tremulo repetia depois do

cada phrase: «Porque me querem matar?»

Outro

:

«CONSTANTINOPLA, ^8— ex-sulião

Abdul-Hamid partiu, ás 2 horas da manhã
em direcção a Salonica, acompanhado de

onze mulheres e 5 creados. Abdul-Haraid

vae habitar uma villa próximo de Salonica.»

E ainda lhe poupam a vida— ao mons-

tro! Lá vae a infâmia traiçoeira, e covarde

refocilar-se nas onze fêmeas— que pôde
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elevar a onze mil virgens — com a respe-

ctiva creadagem.

Pois nem um tiro?!

LVIII

Estamos em abril de 1909. .

.

Esta desgraça, do tremor de terra, reve-

lou a existência nos observatórios astronó-

micos da capita!, de apparelhos scientificos

— não montados— porque sahiria cara a
montagem. Já nada espanta n'este espan-

toso paiz ! As imhas aduncas dão 162 cou-

tos— fora o resto— para o pagode do prín-

cipe do martyrio— como ilie cliama aquelle

chouriço moiro,— e não ha vintém para

despezas decentes e uleis.

Não digo mais, porque o M. P. . . . Tome,
do meio grosso

!
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Defendem o Âbdul-Hamid — o czar Nico-

lau, o kaiser Guilherme e o venerável Fran-

cisco José. Quatro veneráveis, e mais não

digo: que nâo vá o outro vêr offensas. .

.

Vá lá do Mazalipatão

!

Voltando ao tremor de terra : os desgra-

çados habitantes de Benavente e visinhan-

ças teem sido soccorridos, sem intelligencia

nem presteza. Failo dos soccorros oííiciaes

aos pobres sobreviventes, é claro.

Não ha nesga de ceu azull Em lodo o

caso, o phenomeno sismico foi um bello

rabo de cão de Alcibíades

!

LIX

Eííeito de um pezadelo, dei-me, ao rom-

per esta manhã, a pensar em Frederico
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geral dos negócios da justiça, que se ma-
tou, esmagado pela Necessidade— amiga-

intima do Egoismo.

Dos desventurados como Abreu Gouveia

disse Théophile Gaulier:

Sur son trone d'airain, le Destin, qui s'en raille,

íinbibe leur éponge avec du fiel amer
Et Ia Necessite les tord dans sa tenaille.

Extenuado, porque o desalento o deixara

resvalar á Neurasthenia mais cruel, Abreu
Gouveia suicidou-se. Jà nâo poude ouvir

numerosos amigos e apreciadores dos seus

raerecia)entos, que exclamavam, indignados

ontra elle

:

—«E matou-sel Fossem lá adivinhar!»

E' claro que se não adivinhava semelhan-

tes coisas.

E' claro— e fétido

!

E' humano.



200

Nâo ha assumpto trágico em que não te-

nha logar o ridículo. Quando aquelle excel-

lente homem se suicidou, tinha entre os

seus amigos um muito tapado e muito rico,

que, ao saber da desgraça, poz na cabe-

çorra os pés de cima e bradou

:

—«Eu cá era homem para lhe empres-

tar 300 mil réisl»

Abreu e Gouveia afundou-se ao pezo de

alguns contos de réis de dividas e de um
deficit permanente, que a sua correcção de

proceder, como alto funccionario, era inca-

paz de destruir. E vê-se que lhe não fal-

taram até á sepultura dedicações de uma
cana. .

.

Córneo e retorcido planeta

!

Afinal, lá fez das suas o Abdul-líamid.

Quem o seu inimigo poupa . .

.
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LX

Andavam aquellas pombas sem fel do
franquismo, que o Diabo conserve, a alar-

dear, pelo menos, probidade— e, afinal,

nem isso, que é prenda dos gallegos da

esquina ! Unhas aduncas mettidas alé ao

cotovello! Só em viajata patusca do prín-

cipe real, que Deus tenha, lá se foram 162

contos, fora as despezas a bordo ! E o paiz

arruinado e o Estado perdido! 462 contos

de réis! Que corja de. . . patriotas!

Como quer— que a revelação da pago-

deira augmente os esclarecimentos úteis ao

paiz— e que só não vêem os cegos e os que
não querem vèr—houve relutância em pro-

duzil-os e remorso de os haverem provado.

Ahi os temos! Ahi está a demonstração do
que os da sinistra aventura só diferiam dos

outros— em serem malvados, sobre as ou-

tras prendas I

E hão de todos passar o pé, incólumes,
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depois de afundarem a Pátria : de a suga-

rem, de lhe emporcalharem as tradicções,

de lhe aviltarem o prestigio I Hão de sa-

far-se e hão de conspirar de looge — estes

malfeitores, justificando o adagio : Quem o

seu inimigo poupa ás mãos lhe morre

!

No emtanto, longe vá o agouro, o cão

amarello sujo da miaha sujíssima viziníia

continua a uivar a morte— que é mesmo
dtí arripiar dois carecas

!

Ouçamos o kriterion de José Novaes . . .

Em Hespaoha, revelação escandalosa <le

prevaricação ministerial ! Um vento de ma-
landrice percorre os paizes latinos — os

quaes se vêem gregos! E tamém no parla-

mento hespanhol se queria abafar— para

honra das instituições

!



2U3

LXI

Esmiuçando sinistras fantochadas, diz O
Mundo

:

«O sr. D. João de Alarcão não pôde ser

ministro dos negócios estrangeiros pela

mesma razão que ninguém consulta um
cego a respeito de cores nem ura surdo a

respeito de sons. Ao sr. D. João de Alar-

cão fallecem todas as condições para o des-

empenho de fuiicçôes sobre todas melindro-

sas e espinhosas. Em primeiro logar, o

sr. D. João de Alarcão ignora a primeira

palavra de qualquer das graves questões

que presumivelmente terá de tratar; em
segundo logar, é incapaz de as estudar,

porque lhe falta para isso a necessária pre-

paração mental ; em terceiro logar o sr.

D. João de Alarcão não resiste a dez mi-

nutos de cavaqueira com qualquer ministro

OU encarregado de negócios das nações, com
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quem tiver de haver-se. E' um homem etn-

briilhado em três tempos e dois movimen-
tos. E' em summa na pasta dos estrangei-

ros, um verdadeiro perigo nacional.^

Isto é assim ; mas aviva a recordação

d'aquelle episodio entre os finados Barjoua

e visconde de Santa Mónica. Eu repilo:

Era Barjona minstro da justiça e, um
dia, ordenou ao Santa Mónica, director ge-

ral, que nomeasse um delegado do procura-

dor régio para uma terra da provincia.

Obedeceu o director geral : lavrou a no-

meação e levou-a à assignatura do minis-

tro. E Barjona, ao vér o nome do sujeito

preferido, bradou:
— «Este homem é incapaz : é parvo, fora

o resto !»

E Santa Mónica, solemnemente

:

— «Sr. ministro ! Jà não ha d'outros Por-

tuguezesí»
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Diz-se do Mundo

:

— «Que os franquistas continuam furio-

sos contra os progressistas por, causa do

sr. António Cabral insistir na sua accusaçâo

relativa a liaver ministros franquistas que

cravavam unhas aduncas nos cofres públi-

cos.

— a Que nas próximas quarta e quinta

feira se ficará sabendo se se preparou nas

conferencias entre o sr. Telles e os homens
do bloco, uma comedia como a combinada

entre os ministros franquistas e o governo

quando foi do caso das unhas aduncas.*

A propósito: João Franco escreveu ao

Temps— que nâo fugiu; que lhe pediram
que se puzesse a andar.

Sinistro pateta I Nem sabe estar caiado I

Nada: elle nâo fugiu,— encafuando-se no

comboio, em um apeadeiro, em paragem
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única,— como foi publico e Iroçadu I Ma»
se Dâo fngiu, volle! Já nâo governa quem
lhe pediu que se safasse. Volte para o Ter-

reiro do Paço o sanguinário maluco ! Ao
menos, para pousar na lapide!

N. B. — Dnrindana virgem, e Dita ferru-

genta, em coro com o doutor Bocca de Fa-

vas^ continuam a accusar-me de ingratidão.

Cândidas bestas I

LXII

Dizia Alexandre Herculano, no. seu es-

tylo familiar: — «Destapem o calhandro e

hão-de vèr e cheirar peior.»

Veiu o ínalfeitor : escouceou, tombou,

destapou, entornou. Estamos cheirando c

vendo. .

.

Que horisoolesi Que sucia!
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Decerto; seria beiio, relalivameute, vêr-se

rganisado um bloco, para o fim de defen-

er instituições em perigo,— correndo o

isco, laes defensores, de ficarem reduzi-

í )s a protestos sem esperança, como os

|)artidarios de D. Miguel!

Que temos nós ahi? Ligas de velhos cy-

uicos e, ao fundo, Ligas de videirinhos —
rom cheiro suspeito— a distanciai

O que ahi vem

!

A Inglaterra acaba de perder o seu grande

fíoeta Sewinburne.

Prepara-se um mundo chocolateira— em
que a alta Poesia já não tem logar.

Sobrevivem o humnrnlariama, a pirataria

e a pinga !
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Anda aos tombos, corrido dos territórios

diversos onde se refugia, o ex-dictador

Castro, da Venezuela — um feroz maluco

:

espécie de João Franco.

Está na conta, para ser chamado quando
cahirem estes — o?^ que subiram hoje. ..

A vêr!

Já o reverendo Luiz José Dias engatilhava

o susto: afinal, não lem onde mettelo!
Que faça d'eile puxativo para o verdasco.

E viva a Gula

!

LXIII

E' do Amor de Salvação, do nosso grande

Camillo Gastello Branco

:

«Não sei de que abril florido, do meu
porvir, me veio esla manhã um bafejo dt-
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flores que me pareciam as da minha juven-

tude. . .»

A mira, ao despontar de abril, aconte-

ceu-me esta manhã, semelhante coisa : um
bafejo de flores que me pareciam as da

minha mocidade. Que flores! Que bálsamo!

Que deliciosa — a vida í

Adiante

!

Vè-se no Século este naco de eloquência

e de moral, exlrahido da ultima sessão da

camará dos pares.

Falia o sr. Dias Gosta :

«... As caluranias de que são victimas

os homens públicos que sobem ao poder.

Atravessa-se um momento diíTicil. Impõe-se
a unilo de todos para a salvação da pátria.

«O sr. Arroyo:— A pátria é o sr. Es-

pregueira?

«O orador, com vehemencia responde:
— A pairia somos nós todos, E conclue re-

>A PBOCBI.T^A U
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cordando que, nos tempos da velha Rema,
se recorria para os cônsules nos momentos
angasliosos e que hoje nos devemos voltar

para o povo, para o paiz, a Gm de que se-

jam juizes nVsia causa. .

.

aToilo o discurso do sr. Dias Costa é

cortado de applausos do sr. Francisco José

Machado, que na sessão de hontem esteve

d'uma fecundidade assombros, em apoia-

dos.»

Pois sim ; mas eu cá não fui

LXIV

A morte do conde de Bnrnay lembra me
aquelles dizeres de Victor Hugo, nos Mise-

veis^ a propósito de Waterloo:
— «Preparava-se uma série de aconteci-

mentos, em que Napoleão jà não tinha lo-

gar.»

E' assim. Tombado á voragem o Rotati-
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vismo, findou a missão do seu boraem. Aca-

sos, ou a lios desígnios ?

Noia-se que foi ninilo amigo da família o

flnado Ulular. Pormenor com que nada tem

o paiz. Para este foi elle bem funesto. —
Deus lhe perdoe

!

Imperdoável é aquillo de partirem as car-

teiras, em S. Bento, individuos destiluidos

de idéas— e, diz me Tibério, que de since-

ridade. Que ? lia erro do [)t)ilosopbo ! Soides

sinceros, meninos? Pois pagão os estragos,

— que assim faz a gente de bem.
E esludae, desemburrae-sos: nâo basta

escavacar a mobília, grandes maduros

!

Tem dado que scismar esta noticia do

Século

:

«O opulento lavrador sr. José iMaria dos
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Santos resolveu, como é sabido, collocar

em Lisboa, por preços dimioutos, um ira-

porlaiite stock de vinho. O fornecimento

em cascos deve começar amanhã ou depois,

ao preço de \l>dOO reis os 17 litros, posto

dentro das barreiras, ou de 3(30 réis no
Poço do Bispo. Se os tiberneiros se mau-
comnnírem com os intermediírios, no intui-

lo de fazer malograr a sua iniciativa, o sr.

José Maria dos Santos tenciona abrir imme-
diatamente numerosas tabernas, para ven-

der a retalho por conta própria e pensa

também no estabelecimento de tabernas

ambulantes, que consistem em seis auto-

móveis para a venda a sorvo ou a minuto.

O vinho destinado á venda na capital enche

15.000 pipas.

«O sr. José Maria dos Santos diz tomar
este expediente para não ser forçado a pa-

ralisar os trabalhos agrícolas nas suas pro-

priedades. O importante lavrador telegra-

phou ao sr. ministro das obras publicas,

manifestando lhe a intenção de admittir nas

suas herdades de Moura, grande numero
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de trabalhadores, ao preço de 340 réis por

dia.»

. . . Tudo a ganhar pelo povo : consumi-

dores e traballiadores. Pois, senhores, ha

grande irritação e protestos dos iniermedia-

rios . .

.

Vem a ser os políticos rotativistas da pin-

ga ! Também são frescos.

LXV

Não me esquecem aquelles dizeres de

Oliveira Martins: — «Ainda ha muilo boa-

fé em Portugal». Já houve mais, a tomar se

a boa fé como synonimo de confiança.

Hoje é considerável o numero dos que

descrêem.

Principalmente da sinceridade dos políti-

cos.
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Não ba^^ta partir carteiras no parlamento,

para se afiríiiar auctoridade moral e men-
tal. Isto dado o reiaxamenio da eleição^ no

tocante á maior parte dcs eleitos: modo de

dizer, dos nomeados.

Em regra, são os mais ineptos os que

mais alli vociferam. Claro que não é de lioje.

Agora vejo eu n'um jornal de hontem :

«Bem pôde succeder que os tumultos de

amanhã tenham um aspecto mais grave que

p dos uhimos dias. Alguns dos elementos

opposicionistas estavam hontem muito irri-

tados com os ares provocadores, insólitos,

de a'guns membros do governo; e moslra-

vam-se dispostos a não consentir essa alti-

tude, por a considerarem aggressiva.»

Elles, que aturaram o que se viu — ao

João Franco!
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Também impresso eu vejo

:

«E, entretanto ainda, no paço conspira-

se. Agora^ os elementos reaccionários lem-

braraai-se do general Craveiro Lopes para

clieíe de um gabinete em que entrariam

elementos de lodos os partidos monarchi-
cos, ou elementos estranhos a todos elles.

O sr. Craveiro Lopes é, como se sabe, chefe

da casa militar do rei, e tem a triste res-

ponsabilidade dos acontecimentos de 5 de
abril, como commandante da divisão. A fei-

ção do ministério seria, po'S, bem clara :

palaciano, e anti-popular até á ferocidade.

São idéas d'eslas que abortam as abelhas

palacianas ! Se não existissem, seria neces-

sário inveníal-as. A pressa que elles mos-
tram em acabar com isto!»

. . . Dizia o marechal Sucbet, no cerco

de Saragoça

:
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— «As velhas atiram-iios com os bacios?

Estnmos perdidos!»

E' o caso

:

—«Os palacianos entratn em scena? Lá
se escangalha a reinadura.h

Como diziam os reizeiros de Germalde,

ou de Ramalde, em dia de Reis.

Deixae proceder o Destino! Não barafus-

teis. JSão provoqiieh o irritável

!

Como diria Hugo.

Até logo — e a vér I

Como dizem os vaqueiros ás suas ellas

chavelliudas. .

.

LXVI

E' crivei que os acontecimentos se pre^

cipitem, como succede para o fim, por modo
que nao possa esta cbronica seguil-os bem
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de perto, em commentario. Ça ne morcfie

pas é uma pungente verdade, excepluando-

se a marcha veniginosa para o sorvedouro,

após a derrocada.

['ois qne pensavam os meus amigos de

Cerva e de Woodim?!

Claro é que já difficilmente vingam os

factos assoajbrar-me; ha, todivia, uma cir-

cumslancia da nossa vida nacional, que con-

segue despertar-me o espanto. E' a córnea

estupidez que do inferno aberio e para ahi

escancarado, a que chegámos, só exlrahe

esta conclusão:
—«E quem irá agora ?»

Quem irá agora ? é a phrase porlugue-

sissima dos nossos grandes lances nacio-

naes. Resolve o rei viorfijhsado acabar com
os rotativos e despede o IJintze, para entrar

nas calhas da mora-li-da-de; e logo a porca

opinião

:

— «E quem irá agora?»
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Vem o i.° de fevereiro de 1908; cahe o

marfyrisado na sepultura ; foge o grâu-ca-

oaiíja, estúpido e siuislro; e a porcalhona:— «pr. niipm irá anrnra 9—«E quem irá agora?

Estamos perlo do Fim. Empurram, para

o abysmo, os restos da Pairia — os politi-

queiros, os sindicateiros, es palatinos, as

grandes cfoIhs, os homens de saias,—lodo

o pagode I lia trepidação e ha demasias de

descaramento! Pois, a porca-suja não tem
mais que lhe diga

:

— «E quem irá agora ?i»

Yejam-se estes Díz-se do Mundo:

— «Que a situação continua irreductivel,

pela attilude dos deputados do bloco.

^— «Que o sr. Espregueira, sabendo que

se conhecem documentos até agora ocultos

e existentes num estabelecimento de cre-

dito, nâo quer o inquérito por modo algum.
— «Que o sr. José Luciano faz questão
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do sr. Espregneira, mandando dizer ao sr.

D. iNJanuel que o sustente.

— «Que todas as influencias clericaes

apoiam o sr, Espregueira, per pedidos de

canastrões que tiveram participação oo em-
préstimo.— «Que se aponta os nomes de palatinos

interessados nas operações íiuauceiras.»

E quem irá agora ?

iMais um Diz-se:

— «Que o sr. conde de Paço Vieira éum
dos depuiados que vé com maus olhos o

homem dus tabacos, dos adeantummios e

do empréstimo.»

Agora, me rio eu
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LXVi]

Vejo no jornal A Beira., de Vizeu, que o

padre Manuel dos Alhaes^ parocho em Moi-

menta da Beira, «lendo conhecimento de

que um grupo de rapazes d'aquella villa

vae fundar uma escola nolurna para crean-

ças e adultos, com o flm exclusivo de mi-

nistrar a inslrucção, aconselha na egreja a

que se não frequentem taes aulas, pois é

de presumir que d'alli se saia assassino, ou

ladrão» í

. . . Alhaes é corrupção da prosódia. Diz-

se Ilhaes. Já é velha a phrase í/ar aos ilhaes:

quando o burro arquejante dá aos folies.

Estaes vendo e ouvindo a reverenda caval-

gadura I

Escrevem de Yilla Fernando, ao Combate^

da Guarda

:

i
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fNo dia 44 falleceu na povoação de Mon-

te Margarida, o rev. p;ídre Francisco Soa-

res da Cunha, que contava 8o annos de

edaie, e parocheou aquella freguezia 35

annos. Era naiural d'aqui, e foi sempre um
bom e exemplar parocho, pae dos pobres,

e bom amigo.

«Ao sabir o cadáver de casa da residên-

cia só se ouvia chorar e dizer que linha

morrido o pae dos pobres e bom pastor

d'aqutílla freguezia.»

. . . Por contraste, antevé-se o funeral

dos trastalhão Prior da Luxuria, que tem

feito da sacristia casa de aleovela. Ueben-

tado, com a alma de cântaro aos pés do

Supremo Juiz, sabe de casa, para o guano,

a carcassa ignóbil, e na rua coro de lamen-

tações :

—tLà vae o pae das Magdalenas nunca
arrependidas 1»

Eslaes a vér. Ides agora contemplar, em
pendant^ o eiUerro do prior^da Guia. Estica

o pernil, e, na viziuhanç.i, os taberneiros,

voz em grita

:
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—«Lá morreu o pae dos bêbedos

Ah, coria

!

Orale^ Fraters!

Para consolar. Vejo impresso :

aCOVAS (TABOA), 22—C—Por inicia-

tiva do sr. José Freire Garcez vae crear-s^

uma escola niixla em Percelaiia, melhora-

mento rie ha muito reclamado, visio n'aquHHa

povoação e quintas circunivizinhas haver G3
creanÇfiS de amhos os sexos em edade es-

colar.»

... Louvores á iniciativa particular! Tem
que fazer, contrariando a acção do Estado

6 o rancor dos ilhaes

!
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LXVIIÍ

Ça ne marche pas. Não anda. Immobili-

sada pela inépcia, apavorada pelo amanhã
— se entupida oii cynicamente iodilíerente

á sua obra até homem— esta geme limita-

se a mastigar as velhas lerias sédiças e fé-

tidas com que ha meio século vem burlando

os pobres de espirito e arrajando a porca

vida — e ba>la.

Nem uma resolução.

Nem um imnulso.

Nem uma idéa.

Só o pavor e o chocho pa'avriado dos pol-

trões que badalam para disfarçar o raedof

Ça ne marche pas.

Lembra o caso outr'ora invocado pelo sr.

Ramalho Ortigão, com a propósito e gr^íça,

do papagaio marchando no poleiro, iadiffe-



224

rente á liberdade, se o soltam, e apenas

cora o olho fito no comedoiro. De qaando
em quando, berra e agita-se, a simular im-

paciência. Em que pensa o bruto? Na pa-

paroca. Não se move nem berra para outra

coisa.

Çá ne marche pas.

Ainda agora encontrei um camarada, ho-

mem novo e inlelligente, que é professor

num estabelecimento do Estado. Engatilhou

elle a pergunta nacional, logo que me viu:

— Que diZ você a tudo isto ?

— Deixe-rae você I

— Percebo: tédo, horror, o diabo! Que
lhe parece a historia das unhas aduncas?

Que pagode e quB pagodeiros, hein? E que

se vae legalisar tudo!

. . . Ouifora, eu teria desviado o homem,
para ura assumpto fresco e lavado, mas
parece tudo fedentinoso e resequido. .. E'

talvez porque estou velho ; ha, porém, um
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pensamento fixo que noe consola e sustenta

o aprumo

:

— Eu cá não fui.

LXIX

Dizia-rae, ha tempo, um camarada que
tem visto muudo

:

— «V. terá ainda ensejo de soíYrer e de
gosar desillusões: recebendo o éco das in-

jurias, mais o dos louvores, d'onde menos
os esperava.*

Nâo está certo. E' verdade que u'tima-

menle se teeni affirmado sympathias e ódios,

rnas sem me surprehender a origem. Pela

certa, é boa gente e nada tola— a dos agra-

dos; e pelo que loca á dos rancores nâo
está menos certo : espíritos e caracteres

anegriscados e fétidos— seja qual fòr o

sexo. Tudo abaixo de discussão e á altura

das ruas, no ponto em que se escarra.

Está bem. Continuo a aceitar a sentença:
HA PROCELLA 16
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— «Dize-me quem le ama e quem teodeia:

dir-te liei quem tu és.»

Já sei.

Quer alli o Rebello dos assucares que eu

lhe diga o que sahirà de uma lucta entre a

Áustria e a Servia.

Parece-me, Hebello de uma cana, que nâo

devemos esquecer aquiilo de Turenne:
— «Le bon Dieu, dans une bat^lle, est

toujours pcur les plus gros escadrous.»

Em regra. .

.

Vem no Século:

«Albergue das creaDças abandonadas

«4 benemérita inHituição recebeu, vo wez fin-

do^ trinta e oito creanços— Mais dois in-

felizes protegidos pelo Albergue

«No mez findo o Albergue das Creanças
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Abandocadas recolheu do internato da rna

de -Sanlo Annaro, vinte e uma creanças de

ambos os sexos, e na sua succursal da tra-

vessa das Aiaonas se!e ríipazes, e já no

mez corrente foram recolliidas lambem va-

rias creanças, entre as quaes ^Ji-nuel da

Silva, de 4 annos, filtio de uma pobre ra-

pariga que ba pouco foi accomellida de

grave doença, ficando cega.

«Emquanto o pequeuilo era recebido no

Albergue, a inf^jliz mãe dava entrada no

A<y!o"das Cegas, na rua Formosa.

tTambem "na succursal do benemérito

Albergue vae entrar o meror Juí-é Ptrtira

da Silva, de 10 annos, ítr{)liãodepaeetnja

mâe é uma pobre doente, que vive de es-

molHs.

«Este menor, que vagueava pela cidade,

foi encoiitrado pela policia judiciaria e con-

siderado como vadio, mas, reconhecendo o

sr. dr. Castro Pereira Lopes, delegado da

2.* vara, que não se tratava de um crini-

noso mas sim de um desgraçado, viclima
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(ia miséria, participou o fado á direcção do
Albergue».

. . . Consolador. No entanto, as Commis-
soes de Patronato só produzem lamentações

económicas

!

Simples commentario de Tibcrio á pro-

jectada vinda de D. Miguel para estes rei-

nos:
— «Atlrahente piolheira!»

Cerio.



os jesuítas ^

CARTAS AO BISPO DO PORTO

Primeira carta

Excellentissimo e reverendis-íimo senhor.

— í''m lestemu:iho de admiração pelas alias

virtudes de v. exc.^ rev.™* aprouve ao Ira-

duclor da Historia Imparcial dos Jfsuitas

dedicar-lhe o seu trabalho. Cohereníe foi o

proceder. Dirigindo me a v. exc. rev.""* pa-

go-Ihe lambera um tributo: nos annaes das

grandes Inctas religiosas da Com[)anhia de

lesus veneram os adversários d'esta ultima,

* A propósito da Historia Imjpircial dos Jesuiías,

por H. (ie Balzac, Inducçâo de F. G. S.»— Porto,

1877.— 8." edição, 1909.
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por mais d'nm titulo, um collpga do bispo

do Porto: o prelado a quem alludo, ex''..'"®

e rev.™" senhor, chamou se em vida Bos-

suct e foi bispo de Me^^ux.

V. pxc.^ rev.™*, snr. D. Américo dos San-

tos Silva, não é bem nma rcproJucçao de

B)ssuet: altos feitos de v. exc.*, a compe-
tir com os do adversário illustre de Port-

Roya!, não os registrou, que eu saiba, a

cfironica religiosa dos nossos dias; e era

matéria de lucta com os heréticos, por par-

le do bispo Américo, só conheço um docu-

mento, cuja aurtoridade não discuto:—uma
carta do ex-padre Bonança.

Apraz-me todavia crer, exe.°° e rev.™®

senhor, que não sendo o bispo Américo

uma perfeita reproducção do hi^^po BossiiPt,

não hesitaria em cantar um Te Deiim após

as carniíicinas das Gevennis ; creio nos t)!)ns

desejos de v. exc^rev."^: o que ihe falta,

meu digno prelado, é um Luiz XIV, que,

era nome da inviolibihdade dos dogmas,

semeie de cadáveres dos Ímpios as serra-

nias do seu paiz. Os Luizes de hoje, meu
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reverendíssimo prelado, modificaram um
tanto o codioro dos Lnizes d oiitr'ora, mer-

cê da Revolução; deshonra -dos lares do-

mésticos, esbanjamento dos dinheiros do

povo, escarneo dirigido á^ l^is e á pátria

qne os tolera — isso não soíTreu tr;insfor-

m^íçôes. Os bons desejos dos Luizes de hoje

também os não contesto, meu prelado re-

verendíssimo !

Annuncipi a v. exc* e ao publico uma
refutação da apologia dos jesuítas e da de-

feza djs seus actos e doutrinas: vou ence-

tal-a, sem preâmbulos. As carias que a v

exc * dirijo— pobre tributo que a m.2:rati-

dão do meu prelado deixará sem premio

—

dírân a v. cxc* que o assumpto foi por

mim estudado com afinco e fervor, não nos

apoulamentns do Larou^se (repositório da

sciencia fácil), mas nos documentos aulhen-

ticos, qne opportiinamente irei citando.

O snr. José Maria de Sonsa Monteiro, o

campeão da Fé, qne, por fjlta dees'}io, de

espirito e de talento, não consegue repro-

duzir entre nós o vu to de Luiz Veuiliol,
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terá ensejo de notar que é licito estudar

assumptos d'esta ordem, sem renegar mi-

seravelmente o credo liberal dos pnmeiros
dias.

Exc.™° e rev."'^ prelado, eis-me no as-

sumpto :

Balzac, o auclor do livro oCferecido na

tradurção a v. exc.^, é o primeiro roman-

cista d'esle século e, incontestavelmeule, o

primeiro romancista do mundo. A aprecia-

ção do seu estupendo monumento arlistico

pertence à critica lilleiaria e não cabe na

ludole d'este trabalho o fazel-a. Como phi-

losopho, veja-se a opinião de Taine : ome-
thodo do romancista illustreê simplesmente

deplorável. A Egreja iufallivel e a monar-

chia absoluta são as bases do seu trabalho;

não lhe contestem o dogmatismo do prcrce-

der: o atrabiliário escriptor nâo acceitarà

discussão I

A sua IlisUria Imparcial dos Jesuítas,

escripta aos vinte e cinco ânuos, é uma af-
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firmsção de estado, de coragem e de cega

obediência ao systema. Desvirtua os factos,

deturpa os, caliimnía os personag<^ns, sup-

prime os aconlecimentos : tudo isto com a

siDceridade eolhusiastica do crenle. Por

vezes, cria uma contestação puramente
phanlastica e refuta-a com uma indignação

em extremo cómica, fazendo lembmro pré-

ga-dor que collocava o seu barreie no para-

peito do pulpiío e discutia com el!e, termi-

nando por convencei o.

Os apontamentos que nos fornece sobre

ígnacio de Loyola só pôde excedel-os em
falsidade a apologia das intenções dos jesuí-

tas: do desinteresse e dos sentimentos de

hum:^nidade dos membros da Compantua.
Os primeiros vinie e nove annos da vida

de Ignacio de Loyola foram ornados de glo-

rias bellicas e façanhas amorosas, dignas
— estas ultimas— de ilíusirar os annaes
da Regência. Não me confunda v. exc*
rev.™% attribniudo-me c-dumuiosos intuitos

contra o fundador da Companhia. Por tia-

dor da minha aíGrmação dar-lhe-hei Diderot,
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O colosso da Encydopp.dia *,— nTío desagra-

de a V. exi\* a citação do impio.

Base moralissima da Associação: os ho-

mens que conpnnham esta ultima eram
obrigados por estatutos da Companhia a

delaiar os actos dos seus coliegas: o sys-

tema da espionagem legal isada tem foros

religiosos, meu prelado. E' ainda Diderot

quem o aíTirraa.

Atlribue se (attribue o escriptor francez,

que refuto) á Universidade de Paris senti-

mentos de inveja rancorosa contra a Com-
panhia de Jesus. As reclamações contínuas

d'aquel!e estabelecimento de ensino contra

os espiões sâo apregoadas como resultado

doiciume que aos homens da Universidade

inspiravam os homens da Companhia.
Os queixosos appellam para as decisões

do Parlamento; eu, rev.™° prelado, nppello

simplesmente pira a sentença do Parlamen-

to de Paris (6 de agosto de 17G3) que sup-

í Hist. abré.jée des Jésuites.
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primiu a Ordem dos Jesuítas como sendo
«uma seita de fanáticos, Ímpios, corrupto-

res e regicidas»; é esta a lellra da seo-

tença.

Permilti-me v. exc.^ rev.™* que eu irus-

tre as paginas da minha epistola coma des-

cripção dos seguintes fados, espécie de
ilínstrações applicaveis a qualquer ílisloria

Imparcial dos filhos de Santo Igoa-^io.

E n 1.j81 05 j^saitas Carnpian, Skervin e

Briant são coiidemaados á morte por have-

rem attentado contra os dias da rainha Iza-

bel d'Ii}glaterra.

Nota o illuslre Diderot, no qnal vou, por

emqu-^nto, apoiando as rainhas aílirm.-^ções,

que durante a vida de Izabel foram desco-

bertas cinco conspirações de jesuítas contra

a vida da rainha. A^sim foi.

Em 1588 fomentam a conspiração da

Liga conira Henrique IIÍ. Tran quiliíse-se v.

exc* rev."^^ : não lhes atlribno o assassina-

to do ultimo Va ois. Os Dominicanos cor-

taram o passo aos seus rivaes no assassínio

e bem mereceram do Senhor.
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Deixo de parte as divagações de Molina,

perigosas, mas ioeplas, sobre a concórdia

da graç?i e do livre arbítrio.

Em 1593 o j^^siiita Varadé incita Barrière

ao assassínio de Henrique IV.

Em lo9o são apprehendidos ao jesuíta

Guinard vários es:riptos apoiopff^ticos do

regicídio: o apologista é coiiduzido à praça

da Greve, afim de receber os lauréis devi-

dos ao sen aclo meritório.

Em 1597 o papa Clemente VIU fnlmi-

aa-os nas seguintes palavras: «Sois vós,

intriga mes, que lauçaes a perturbação em
toda a Egreja!»

V exc.^ nâo recusará, creio, o parecer

do seu pontífice.

Em !o'.)8 armam contra o illustre .Maurí-

cio de Nassau o braço d'um assassino, pro-

mettendo-lhe em trocí do crime a eterna

bemaventurança. A llollanda expulsa os mi-

seráveis.

Em 160'* são expu'sos do Collegio de

Breda, mercê da sua immoralidade, pelo

cardeal Frederico Borromeu,
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Em 1010 Ravaillac mata n^nrique IV.

Perdoem me os manes (ie Balzac e a pie-

dosa ira de v. exc.^ rev.™*: como houvesse
duvidas sobre a intervenção dos Jesuítas

DO regicidiO; Mariana publica no mesmo
anno a apo'Ogia do assassínio dos réis *.

Em iGi9 são expulsos da Bthemia, como
nerlurbadores da ordem e da mcral publica.

Em 1019 são, por eguai, banidos da Mo-
ravia, ainda como perturbadores.

Em 1013 estabelecem no Japão a discór-

dia, e fomeniam a mais sanguinolenta pe-

leja entre os christãos e os idolatras, d'a-

quelle in perio.

Em 17^3 o czar Pedro o Grande expui

sa-os, como intrigantes, dos seus dcmmios.

A minha libeninagrm de liberal e livre-

í-ensador não ousa recomn endar ao [)relado

Américo a leitura do trabalho obsceno do

jesu.ta Berruyer sobre es patriarchas h;'-

breus, nem as façanhas da lorpissima stita

* Vide Inttitution du prince.
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de devassos, creada por Benzi em p'ena

Itália, no auno de 1743; ha ccisas peranie

as qnaes .'^ó deixa de corar nm miserável

escudado pelo grande nome de Jesus.

Deixo em paz o regicida Damien*, edu-

cado pelos Jesuítas, e o famoso Malagrida,

que a férrea mão de Sebasiião de C^írvalho

despenhou no duplo abysmo da infâmia e

do tumulo.

Passamos ás doutrinas subver-ivas pre-

gadas ou inven'adas pelos Jesuítas? quer

V. exc.^ a impo>tura imbecil?— no Eluci-

dariam, de Posa, lè-se que a Virgem Maria

conconeu corno homem e mulher (?!!!) para

a producção do corpo de Jesus, secundam
generatem nalwcB ttnorem ex parle maris et

ex parte frmitcB!

E' dos Jesuítas, rev.°° prelado, a doutri-

na do probobúismo.

E' dos Jesuítas a doutrina do peccado

philosophico.

As conderanaçôes fulminadas contra elies

por todos os tribunaes do mundo cliristào

(vide a sentença do Pariameuto de Paris,
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de i5 d*agosío de i79i) nâo cnsaria lél-as

sem horror o mais sce[)lico dos in pios; por

veutura as leria com a placidez dos acérri-

mos deftnsores da Fé o prelado a quem me
dirijo.

Os papas Clemente, Vil, IX, X, XI e XII,

Paulo V, Grpgorio MV, Urbano VIII, Iulo-

cencio X, XI, XII e Xlll, Alexandre Ml e

VIII (o VI, scelerado que pôz nos aliares

de Roma a imagem da prosíiiula Vanozza,

nâo conspurcou a lista) es^es pontífices,

clieíes espiriíuaes da Egr^ja que conta o

prtlado Américo em o numero dos seus

campeões, íoram em vida lorinrados, mer-

cê das revoltas, das perlurbcções e dos es-

cândalos da Companhia de Jesus*: se á

Historia é licito iianspor, sem perigo para

a sua íilvura immaculada, es linnl»raes do

paço episcopal, releia v. exc.% edifique a

sua a!ma na contemplação dos horrores, e

^ Pésvwé des consiUutions de$ Jésuiíes: por La
Clialolais, 1763.
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imponha silencio aos homens que tentam

avocar do (remedai pretendidas glorias que
a consciência humana calcou de vez sob o

cothurno poderoso e formidável

!

Excellentissimo prelado (perdôe-me v.

rev.™^ as frequentes faltas de reverencia),

o auctor da Historia Imparcial dofi Jr^suitas^

patrocin-ída por v. exc.*, desentranhou-se

em esclarecimentos sobre a organisação in-

terna da Companhia de Jesus.

^Não spí a qut^m aproveitará tal conjuncto

dê banalidades firmadas por um nome illus-

ire.

Citei ha pouco o eminente Procurador

geral no Parlamento da Bretanha, Luiz de

La Chaíotais: para a historia da Companhia
não acceilo mais digno relator do que o 11-

lUvStre maityr dos sceierados a quem des-

mascarou com mão robusta : fructo de in-

teliigenle e aturada investigação, o seu tra-

balho conslitue um extracto de apontamen-

tos da Ordem, submettidos a uma cntlca

de sino[ular lucidez dotada. ?são sei alé onde
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é licito chegar a ignorância d'um bispo,

mas folgarei era destruil-a — se existe.

O trabalho primitivo, impresso na cidade

de Praga, em 1757, tem por titulo: Inuti'

lutam societatis Jesii, aucloritate congrega-

íionis generalis XVIII^ in meliorem — ordi-

nem digestum, aucltim, etc Em um livro

notável, recentemente publicado em França,

é licito aos bispos e aos impios encontrar a

exposição fidelíssima da constituição da Or-

dem de Jesus, sobre os documentos indi-

cados ^

Estatue o regulamento da Ordem «obe-

diência ao Papa e ao Geral» (cap. I); da

desobediência íulminada pelos pontífices que
ha pouco citei a v. exc* absolve-os o cap.

IV do regulamento, nos seguintes termos:

«O voto de obediência ao Papa só diz

respeito ás missões : é assim que cumpre
interpretar a lettra das carias apostólicas

* Vide Dossier des Jcsuilrs e( des ltbrrt(\s nc t c-

glite gallicane^ 1877.

NA PKOCELLA I

'
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quando alludem ao voto. O Geral da Ordem
pôde além d'isso retirar das missões não

só os seus enviados, mas também os mem-
bros da Companhia enviados pelo Papa».

Aqui a perfídia e o intuito de rebeldia

manifesta ; agora o orgulho desmedido a

invadir os dominios do grutesco

:

Ainda o cap. IV: «Fica estabelecido que

nenhum rei, principe, ou duque soberano

poderá arrogar-se o atrevido direito de lan-

çar qualquer coll.ecta sobre os nossos bens

e pessoas, sob pena de excomunhão e de

maldição eterna.*

O atilado juizo de v. exc* apreciará a

humildade ^ a pobreza e o amor do próximo,

revelados na transcripção e apregoados em
tom diverso pelo catholico romancista de

Tours.

Em França a influencia dos jesuilas nas

altas espheras do poder tem sua origem no

supplicio de Guignard, membro da Compa-
nhia, condemnado á forca, por haver escri-

pto a apologia do assassinio de Henrique IV.

Expulsos enlâo do reino, os Jesuítas só fo-
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ram readmittidos sob a condição de ticar

um dos membros da Ordem, como reféns,

jnnto a Henrique de Bourbon.

Até amanhã.

Sou de V. exc/ rev."'*

atlento veneradcr

Porto, abril 2, 1877.

Silva Pinto.



Segunda carta

Excellentissimo e reverendíssimo senhor.

— O astuto Bearnez, desejando apagar no

espirito do Papa a impressão do supplicio

de Guignard, arvorou o rev."" Cotton, jesui-

ta reféns, em seu confessor. O exemplo do

primeiro rei da dynastia bourbonica foi se-

guido por Luiz XIII e por Luiz ^IV. Vol-

taire, cuja auctoridade v. exc* recusará

talvez, em homenagem à coherencia, não

contesta a existência de homens notáveis

no seio da Companhia : esses, porém, so-

bre-dourava-lhes o espirito potente a mo-
déstia, que é apanágio, quando sincera, dos

elevados e nobres talentos.
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Do fel dos impostores que compunham a

maioria da Ordem vai ligeiro specimen nas

seguintes linhas por elles formuladas con-

tra o illustre e venerando Pasquier.

Faliam os Jesuítas escudados pelo nome
do ChrJsto

:

oPasquier é um mariola, um vadio de

Paris, um trapaceiro, um garoto, archi-

mestre em toleima ; um asno de dupla for-

ça, um traficante, etc. *».

Quando ha pouco, um escriptor moço fus-

tigava, entre nós, em eslylo jovial e fluen-

te, as demasias dos campeões da fé^ er-

gueu-se um brado geral nas fileiros d'estes

últimos, contra a audácia satyrica do escri-

ptor : censuraram-lhe o jacobinismo da cri-

tica e a Liberdade da palavra. Os borrado-

res, exc.™° prelado, rastejam na sombra do

redactor do Universo, Luiz Veuillot, o mais

rllustre dos modernos insultadores da liber-

* Vide Dictionnaire PJttlosophupie, de Ví/ltaire.

2 Luz d'Andrade, Caricaturas em prosa.
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dade. O criticismo moderno que elles invo-

cam, traduzem-oo em injuria soez ; e o pão

que a Liberdade lhes concede, exc.""^ pre-

lado, não os estrangula na hora do insulto.

Christo prohibiu-lhes a represália ; elles vi-

vera na provocação

!

Em Roma tombou no olvido a recorda-

ção das torpezas da Ordem. Operou-se a

reconciliação, e e espirito jesuita paira so-

bre a Egreja : «Somos todos josuitas», af-

firmava ha pouco um prelado K A intriga e

o espirito da discórdia ameaçam ainda ho-

je, à hora em que escrevo, a generosa

França : cria e sustenta o terror negro. A
carta de 1830 contivera os ímpetos dos

scelerados. Em 18i3 os athletas da escola

liberal, Quinet e Michelet, sustentam algu-

mas polemicas ardentes; mas o elevado ta

lento de Montalemberí não vinga restituir

aos Jesuítas a influencia e o credito perdi-

i Vide Michelet : Dm Prêtre, etc.

2 Dossier des Jésuites, 1877.
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Trabalham com ardor ua eleição presi-

dencial de Bonaparte e recebem a recom-

pensa do miserável na expedição de 1849,

conlra a republica romana, e na lei Falloux,

sobre o ensino, em í8d0. Em dezembro de

1851 abençoam o go'pe de estado e os seus

horrores S e o arcebispo Sibour, o prelailo

de Paris, canta um Te-Deum sobre as des-

graças da pátria, prelado portuense! sobre

o triumpho dos bandidos I

A deplorável expedição do México, a de-

gradação do império e as misérias da Fran-

ça na sua desastrosa campanha de i870,

iiâo saciam a perversidade dos jesuitas:

são elles que combatem Thiers e criam la-

ços entre o partido legitimista e os sectá-

rios de Bonaparte e de Orleans. As penas

do inferno cahiram de ha muito no treme-

dal do ridículo ; subslituiram-nas aos olhos

das classes abastadas pelo phantasma do

terrror vermelho, fomentando por tal modo

1 Vide Dossier des Jésuites, intr. de J. Lemer.
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O odio eterno das classes. Perante as ca-

madas populares, singelas e incultas, re-

dobra a appellação para os milagres: ha as

santas paraliticas, as aguas milagrosas, as

indulgências e as bulias. Pelas ruas d'esta

cidade, reverendíssimo prelado, circula, á

hora em que a v. exc* me dirijo, o pro-

gramma d'um jornal infame que promelte

arramcar do purgatório as almas que alli

soffrem, mediante as assiguaturas dos fieis:

V. exc^ rev."°% snr. D. Américo, nâo pro-

testou, nâo interpoz a sua dignidade de

prelado, em favor da Egreja, que se afunda

coberta de escarneo e de maldições ; e os

fieis assignam o papel : triplice documento

de impiedade, de embuste e de espoliação!

Prelado do Porto t no século xvn, um
bispo de elevado talento, gigante que os ar-

raiaes contrários contemplam com respeito,

o illuslre e já citado Bossuet, dedica ao

Delfim de França o seu monumento litlera-

rio— ad usum Delfini. No século xix os

prelados catholicos reconhecera a existên-

cia d'um Delíim novo, o potentado de áma-
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nhâ ; é para esse que escrevem, conspi-

ríim, intrigam : chama-se Povo a adolescen-

te soberano; mas se aos príncipes roubou
a adulação a eterna verdade, importa pre-

venir comtra os mentirosos de hoje o igno-

rante a quem adulam. A tarefa ê simples,

padre ! os olhos da Consciência não per-

dem de vista os arraiaes de v. exc* e dos

seus : a verdade está do lado opposto

!

Chego ao receptáculo das infâmias des-

mascaradas, que importa tornar patentes

olhos do povo crédulo: alludo ás intrucçôes

secretas da Companhia de Jesus (Monita

secreta): nada mais completo para uso dos

exploradores e usurpadores de toda a cas-

ta! O admirável livro de Machiavel (O Prín-

cipe) nâo logrou gindar-se a similhante ex-

tremo.

Q documento singular foi encontrdo, nâo
o ignora de certo v. exc.'', em um collegio

de Jesuítas, de Praga, ou de Paderbonn.

Para edicação dos fieis, abro pelo cap. vi as

transcripções

:
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— «Cap. vi: das Iristrucções secretas da

Companhia de Jesus (Monita secreta): «Do
modo de attrahir as vivas ricas»— Art. 1.^

— «Para tal fim devem ser escoltiidos reli-

giosos de edade avançada, dotados de viva

cidade e possuindo o dom da conversação

agradável ; importa que elles visitem as

viuvas nas circumstancias indicadas (de bens

de fortuna), oííerecendolbes os bons servi-

ços da sociedade, caso encontrem n'ellas

alguma aífeição pelos jesuitas; se as allu-

didas mulheres acceitarem a oíferla e co-

meçarem por frequentar as nossas egrejas,

cumpre confiai as aos cuidados d'um con-

fessor que manleuha no animo des peni-

tentes o propósito de nâo mudarem de es-

tado, exaltando-lhes as vantagens e a su-

prema ventura da viuvez e garantindo-lhes

que por tal modo evitarão as penas do 'Pur-

gatório». — Art. 4.° (vão os mais eloquen-

tes) — «Convém principalmente afastar os

familiares (creados, etc.) de casa da peni-

tente, quando taes indivíduos não sejam af-

feiçoados â Sociedade de Jesus, isto gra-
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dualmente, e substiluil-os por outros que

dependam — ou busquem depender—dos
nossos : por este modo estaremos ao facto

de quanto se passa no interior da família».

— Art. S.*^— «Que o confessor não leve em
vista senão um fim : tornar a viuva depen-

dente do seu conselho
;
que não busque ou-

tro alvo, e só assim achará uma base para

o seu futuro adiantamento espiritual».

(Gomprehende-se, ex.™'' prelado; imagi-

nemos, se a candura de v. exc* rev."'^

pode descer a taf abysmo, que o bom pa-

dre confessor cuidava dos próprios interes-

ses, tomando por alvo os dinheiros da pe-

nitente. . . Horrível
!)

Art. 7.°— «E' conveniente a repetição de

confissão geral, afim de lermos pteuo co-

nhecimento de todas as inclinações da pe-

nitente».

Art. 9.°— €lmporta, de quando em quan-

do, propôr-Uie para marido individuo por

quem ella sinta repunaucia, e desacreditar
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no seu espirito o iiomem que porventura

lhe agrade : isto afim de inspirar-lhe repul-

são pela ideia de segundas niípcias.»—Art.

H.*^ — «Quando houvermos conseguido iso-

lar a mulher, separando-a das relações da

família e dos amigos, iremos dispondo a

penitente á pratica de boas obras— espe-

cialmente esmolas — sempre debaixo da

direcção do seu confessor.. . (Ex.™'* prela-

do, a conclusão d'este ponto do Regulamen-
to enlra no 7." cap. da Monita secreta. V3i9,-

semos a elle).

•—('Cap. vn: das instrucções secretas dos

jesuítas : «Do modo de dispor dos bens das

viuvas, provendo á sua existência». — Art.

3."—«Convém que a penitente renove duas

vezes por anno o seu voto de castidade.

N'esses dias ser-lhe-ha facultado um pas-

satempo honesto com um dos membros da

nossa Companhia».

(Ex."'° prelado, assevera a v. ex.* a li-

bertinagem do Ímpio que a minha peona

J
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vai espirrando por vezes no papel, alludin-

do aos honestos passatempos da Companhia
de Jesus. Que nâo dirá a candura de v.

exc.*, meu digno prelado reverendissimo?)

Art. 4.*^— «E' preciso visital-*is amiuda-

das vezes e distrahil-as agradavelmente, por

meio de contos espirituosos e gracejos (cá

espirrou a penna...) em harmonia com a

Índole e inclinação da mulher».

(Que as leitoras prováveis d'estas pagi-

nas me perdoem a fidelidade da trauscri-

pção : não me dirijo a donzelias castas, mas
sim ao prelado Américo).

Art. 6.'' — «Importa que a viuva não vi-

site outras egrcjas afora as da nossa Or-

dem; cumpre persuadil-as de que a Com-
panhia de Jesus resume todas as indulgên-

cias concedidas ás outras Ordens religio

sas».

(Então, reverendissimo prelado Américo,
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a Conipanliia de Jesus oíijmava aberta e

impudentemente a sua supremacia ; hoje,

purificada nos soffrimentos, a perversidade

astuta dos Jesuítas como que se espirilua-

Jisou, inocu'ou-se na Egreja romana, paira

sobre ella, inspira-lhe os dictaraes, vigia-

Ibe o proceder. Chegámos, porém, á rapi-

nagem franca, excellentissimo senhor!)

Art. 44.°— «Os confessores tratarão de

convencer a mulher da necessidade de pa-

gar annuahuente determinadas pensões pa-

ra a sustentação dos collegios e das casas

professas, não esquecendo os. ornamentos

dos templos, a cera (parece epigramma l) e

o vinho (também parece epigramma !) ne-

cessários para a celebração da missa.

Art. Io.'' — «Se durante a vida, a peni-

tente não houver disposto da totalidade dos

seus bens em favor da Companhia do Je-

sus, terá o cuidado, o confessor, de por

meios suaves, ou pela força, obrigal-a a

acudir ás despezas dos collegios pobres da

Companhia (embora não fundados), isto
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quando a viuva se ache enferma— promel-

tendo-lhe, em troca das doações a gloria

eterna.

Art. 17.°— almporta convencer as mu-
lheres ricas de que a soberana perfeição

consiste em que, despojando-se das cousas

terrestres, façam doação d'ellas a Jesus

Ghristo.

Art. 18.*^— «Mas, como ha, de ordinário,

menos a esperar das viuvas que tem filhos,

é mister remediar essa falta como sevè do

seguinte capitulo:

— «Gap. viii: Do modo de arrastar á vi-

da religiosa, ou de devoção, os filhos das

viuvas: Art. i.°— «Para tal fim, as mães
usarão da violência e nós da doçura : inci-

taremos a mãe á oppressão dos filhos de

ambos os sexos, — de modo a desgostai os

do lar e da sociedade, principalmente as fi-

lhas, e a buscarem refugio nos estabeleci-

mentos religiosos,— cujas seducçôes vão

descriplas em artigo separado. . .

»

Exceheulissimu senhor! Ab uno disce
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omnes: o veio ubérrimo da Monita secreta

dar me-hia gara largas considerações, mã-
os documentos de accusação surgem em
torno de mim, soHicitaado um olhar, uma
palavra que os denuncie. Urge atteoder -^

tantos que este pobre povo fanático desco-

nhece na sua cegueira, aldeia de especula-

ção» não é argumento que os Jesuítas de

hoje possam arremessar-me com justiça

:

V. exc* bem sabe que o género explorado

no campo da publicidade, com lucros para

o industrial, consiste nas chalaças, em pro-

sa e verso, atiradas pela baixa ralé da im-

prensa ao cadáver de qualquer infeliz de-

mente, por ahi assassinado em qualquer

viella do Porto *. Arrancar mascaras a tar-

tufos, meu prelado, não é amor da indus-

tria, é dever de consciência. V. exc.'^ imagi

nará o quanto pesam na vida do homeni

as duas palavras que ahi deixo, quando Ira-

^ Allude se a um fafto receate, assas conhecido

discutido.
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duzidas em ideias respeitáveis ; luctas obs-

curas, rancores eternos, suppressão de Ira-

baiho, cscarnuo dos tratantes cortejados,

desdém dos parasitas, insultos dos merce-

nários da imprensa: isto na vida. Depois

da morte: — o latim dos Jesuítas e a com-

miseração dos patifes.

Creio que me afastei um tanto do livro

que venho refutando: perdòe-me v. exc*
as expansões do meu espirito.

Passemos ao Breve de Clemente xiv, que

supprime a Companhia de Jesus. O defen-

sor dos jesuítas, Honnoré de Balzac, faz

preceder a transcripção do Breve de algu-

mas linhas consagradas ao ponlifice: no di-

zer do romancista, o Breve de Clemente xiv

tem o cunho de pezar, próprio d'um pae

obrigado a castigar os seus filhos mais que-

ridos e estimados.

Transcreve o romancista o Breve, e a

transcripção corrige-lhe o primitivo pare-

cer : o documento de pezar paterno trans-

forma -se em altestado da instabilidade das

coisas humanas ; Clemente xiv deixou de
SA PROCKLLA IT
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ser o pae em frente dos amados filhos, pa-

ra loroar-se o verdugo dos bons padres, a

qaem severamente condemna sem ouvil-os

(de mais os ouvira !). O bom do romancista

vae confessando ao mesmo passo, que a

Europa inteira reclama a conderanaçâo dcs

jesuitas. Algumas paginas antes, attribuira

a perseguição à inveja das Universidades.

Pelos modos, o feio peccado generalisára-

se : as Universidades, os Parlamentos, os

príncipes reinantes, os prelados (que adean-

te citarei) trovejam contra a Ordem : con-

fessa-o o romancista, excellentissimo se-

nhor ! inveja ! calumnia, meu prelado I Se

eu me tornasse echo do que por ahi dizem

de certo bispo... mas, para impiedade

basta, meu pastor 1

Entretanto, pesem os ignorantes do caso

os seguintes periodo de coudemnação dos

.Tesuitas, proferidos pelo ponlifice romano.

Queira ouvir com respeito, excellentissimo

senhor, os seguintes excerptos do Breve do

seu ponlifice:
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Até amanhã.

Sou de V. exc.^ rev.

ailenlo venerador

Porto, abril 3, 1877.

Silva Pinto,



Terceira carta

Excellentissimo e reveredissimo senhor.
— Falia o pontífice romano:

«Muitas queixas reforçadas com o teste-

munho de alguns príncipes foram aduzi-

das contra a Companhia de Jesus, perante

Paulo VI, Pio V e Sixlo V.

«Do numero d'esle príncipes foi o rei

cathoHco de Hespanha Filippe II, d'illustre

memoria, quem apresentou a Sixto V as

razões mais graves de queixa contra os Je-

suítas ; as reclamações feitas pelos inquisi-

dores de Hespanha contra os privilégios

immoderados e forma de reçfimen da Com-
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panhi.1 ; e u> pníjtos principaes de contes-

tação confirmados por nnuitos dos mais ce-

lebres membros d'ella ; e quem por ultimo

o levou a nomear uma comrnissão de in-

quérito ou visita apostólica, cuja escolha

recahiu n'um bispo de notória prudência,

virtude e instrucção; e, além d'isso, esta-

belecia um congresso de cardeaes, para se

occupar do assumpto. Porém, a morte pre-

matura arrebatou do mundo este pontifice,

e tnl projecto ficou sem eíTeilo.

a O papa Gregório XIV, de saudosa me-
moria, approvou de novo, em 28 de junlio

de i58f o instituto da associação, confir-

mou todas as immunidades concedidas pe-

los seus antecessores, especialmente o pri-

vilegio, que tinha de expulsar os seus

membros, independentemenle de fórmulas

jurídicas ; isto é, sem prévia inquirição, ela-

boração de acta, inlimação, dilação, ainda a

essencial, mas tão somente pela verdade do
acto, e tendo apenas em vista a natureza

do erro, a causa razoável, a pessoa e ou-

tras circumstancias. N'este ponto ordenou
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O mais profundo silencio, prohibindo, sob

pena d'excommunhão maior, o ataque dire-

cto ou indirecto ao instituto da Companhia
de Jesus, snas constituições e decretos, no

que não era licito mudar ou alterar qual-

quer ponto. Deixou o direito salvo para re-

presentarem sobre o addicionameuto ou al-

teração que julgassem dever propor lhe,

mas o poder de estatuir reservou-o exclu-

sivamente para si e para os ponlifices ro-

manos seus successores, ou por meio de

lei^ados, ou núncios apostólicos.

«Tudo isto, porém, longe de pacificar as

queixas contra a Companhia, fez resurgir

em todo o universo as mais desagradáveis

polemicas sobre pontos doutrinários que

muitos denunciaram como oppostos á fé or-

thodoxa e aos bons costumes.

«As dissensões foram augmeulando, e

tnultiplicaram-se as accusaçõttS contra a

Companhia de Jesus, a que especialmente

se attribuia avidez pelos bens mundanos.

l)'aqui provieram as perturbações bem co-

nhecidas que tanto maguaram a Sania Sé,
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e as indisposições de alguns monarchas
contra a associação: e por isso ella, dese-

jando obter do papa Paulo V, nosso prede-

cessor, de feliz recordação, nova confirma-

ção de seu instituto e iininunidades, viu-se

obrigada a pedir-lhe que houvesse por bem
ratificar e confirmar com a sua auctoridade

alguns decretos produzidos pela quinta as-

sembléa geral, os quaes se acham escriplos

sobre o assumpto, a 4 de setembro de 1 706;

onde se lé que não só as inimizades e dis-

córdias internas dos membros da Compa-
nhia, como também as queixas e as exigên-

cias dos extranhos a ella, haviam levado a

assembléa a formular o seguinte estatuto

:

— «Como a nossa associação, inspirada

pelo Senhor para a propagação da fé e

vantagem das almas, pôde, sob o pendão
da cruz, chegar felizmente ao fim a que
propõe, com vantagem da Egreja e edifica-

ção do próximo, empregando meios con-

soantes seu instituto, que são as armas es-

pirituaes ; e sendo certo que prejudicaria

estes bons effeitos, e se exporia a grandes
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perigos, se se occupasse de assumptos se-

culares e dos que respeitam a politica e ao

governo do Estado: foi sabiamente esta-

tuído por nossos antepassados que, servindo

nós na milicia do Senhor, nâo nos intro-

meiteriamos em coisas que repugnassem á

nossa prcfissão : e, como sobretudo n^estes

perigosos lempos, talvez por erro de alguns

dos nossos, quer pela ambição, quer pelo

indiscreto zelo, a nossa religião adquiriu

mau nome em algumas parles e perante

alguns príncipes para com os quaes o santo

padre de Loyola, de respeitável memoria,
entendeu que em homenagem a Deus, nós

deviamos conservar-nos dignos de amizade

e benevolência, não havendo bons fruclcs

possiveis em as boas graças de Jesus Chris-

to : E' a assembléa de parecer, que convirá

afastar de nós toda a apparencia du niíil, e

obviar quanto possivel as queixas baseadas

ate em íaisas- suspeitas. Pelo que, ella peio

presente decreto prohibe severamente a

todos os nossos a intervenção nos negocies

públicos, sob qualquer pretexto, seudu-lheç



265

defezo afastarem-se do seu ioslituto por

quaesquer rogos ou inducçôes : e elia ha

por muito recommeDiJado aos padres deQ-

nidores que determinem sollicitamente os

mais efíicazes remédios para curativo do

mal, onde haja carência d'e!les.

—

«Temos porém observado e reconhecido,

posto que com a maior magna, que esses

remédios e outros posteriormente appjica-

dos, nâo tiveram a virtude nem o poder

de desenraizar e dissipar taes males, accu-

sações £ queixas contra a Companhia refe-

rida
;
que foi em vão que nossos predeces-

sores se esforçaram por restabelecer na

Egreja a tranquilidade desejável, publican-

do mui salutares constituições, assim em
negócios seculares interdictos á Companhia
de Jesus, ora em objecto de missões, ora

n'oulro, como também a respeiío das gra-

ves de^intelligencias cora os ordinários das

localidades, com as Ordens regulares, com-
munidades e estabelecimentos pios da Eu-

ropa, Ásia e America
;
polemicas suscitadas

em detrimento das almas, e com surpreza
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dos povos ; e do mesmo modo no tocaute à

interpretação e pratica dos ritos pagííos,

observados em algumas partes, com omis-

são dos que a Egreja universal devidamenlí

approvou, e também no concernente à in-

terpretação e exercicio dos sentimentos que

a sede apostólica prescreveu por escanda-

losos, e nocivos á boa disciplina de costu-

mes; e por ultimo na parte respectiva a

outras matérias egiialmente de súbita im-

portância, especialmente necessárias para

conservar immaculada a pureza dos dogmas
chrisíâos ; resultando da ineUicacia de taes

esforços, agora e nos tempos passados, nu-

merosos inconvenientes e prejuizos, taes

como : tumultos nos paizes catliolicos e per-

seguições contra a Egreja, em algumas pro-

vincias da Ásia e da Eurcpa.

«Emfim, os nossos predecessores hão

soffrido grandes desgostos por causa d'esta

Companhia ; especialmente o papa Innoceu-

cio XI de piedosa memoria, que chegou ao

extremo de prohibir-lhe a admissão de no-

viços e de tomarem habito: Innocencio XII
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que se viu forçado a ameaçai a de egual

rigor; e por ultimo Benedicto XIV, cuja

memoria está bem recente, o qual mandou
fazer visita a todos os collegios *; casas, ou
Companfiias, situadas nos domínios do
nosso muito amado filho em Ghristo, o rei

fidelissimo de Portugal e dos Algarves.

«Não resultou para a Santa Sé consola-

ção, para a Companhia de Jesus auxilio,

nem para a republica christã vantagem al-

guma das uliimas leltras apostólicas, nas

quaes o instituto da associação referida é

muito elogiado e approvado, porque ellas,

para me servir da phrase de Gregório X
no concilio ecuménico de Lyon, mais foram

extorquidas do que obtidas no nosso imme-
diado antecessor Clemente XIII, de saudosa

recordação.

«Depois de tantas e tão duras tormentas

to. la a gente de bem esperava vér raiar a

aurora desejada, precursora da paz e tran-

quillidade completa : mas emquanio Cle-

mente XI se iieutau na cadeira de S. Pedro
sobrevieram tempos mais agitados : os da*
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mores e queixas contra a Companhia redo-

bravam de força. Houve sitio onde reben-

taram sedições, tumultos, e escândalos, re-

laxando e cortando as cadeias da caridade

christã, inflammando entre os fieis a fúria

partidária, os ódios e as vinganças. Tão
immJnente pareceu o perigo, que aquelles

mesmos de quem por toda a parle se pro-

clamam como virtudes hereditárias a dedi-

cação e liberalidade para com a Companhia
de Jesus, e são os nossos queridos filhos

em Christo, os reis de França, Hespanha,

Portugal e Duas. Sicilias, estes mesmos vi-

ram-se obrigados a despedir e expulsar de

seus reinos os membros da Companhia :

sendo opinião dos estados e províncias que
este remédio extremo era absolutamente

necessário, afim de evitar que os povos

christãos se provocassem, atacassem e di-

lacerassem no seio da Egreja, nossa santa

mãe. Mas aquelles nossos muilo amados fi-

lhos em Christo, convencidos de que tal

remédio não era durável, nem efficaz, para

a reconciliação de todo o universo christão.



se a associação nâo fosse radicalmente ex-

tiucla e supprimida, expuzeram ao dito papa
Clemente XIIÍ sua opinião e desejo; e in-

terpondo na auctoridade rogos e supplicas,

lhe requereram o emprego d'aquelle meio
effiicaz para socego inalterável de seus

súbditos e bem da Egreja chrislã.

«Mas o fallecimento inesperado d'este

pontífice obstou á consummação do nego-

cio: e tendo-nos a Clemência Divina collo-

cado na mesma cadeira de S. Pedro, eguaes

votos, pedidos e rogos nos foram dirigidos:

muitos bispos e outros personagens, consi-

deráveis por sua posição, conhecimentos

doutos e piedade, nos fizeram conhecer suas

opiniões e vontade.

«Todavia, para adoptar o alvitre mais se-

guro, em assumpto de tanta magnitude,

entendemos nós carecer de muito tempo,

hâo somente para procedermos às rigorosas

investigações, apreciando maduramente os

factos, e deliberando com a maior prudên-

cia, mas também para rogar a Deus, em
continuas e sentidas preces, o auxilio de
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luz e particular inspiração que também sòl-

licitamos, por meio de orações e obras pie-

dosas, dos fieis, a quem nos soccorremos.

Eotre outras diligencias que fizemos, tra-

ciámos de examinar em que se baseava a

opinião de muita gente, affirmando ter sido

a Companhia de Jesus approvada e confir-

mada de um modo solemne no concilio de

Trento: e viemos a conhecer que n'esse

concilio apenas se tractou d'ella para a isen-

tar do decreto geral que estatuirá a res-

peito das omras Ordens regulares : que,

completado o tempo do noviciado, os novi-

ços julgados idóneos seriam admittidos á

profissão, ou despedidos do mosteiro.

«Por essa occasião, o santo concilio citado

(sess. 25 e 26) declarou não querer fazer

innovação nem prohibição alguma que im-

pedisse a religião dos clérigos da Compa-
nhia de Jesus de ser ulil ao Senhor e á

Egrpja segundo o seu piedoso instituto, ap-

provado pela Santa Sé Apostólica.

«Depois de empregados tão numerosos e

necessários esforços em que nos julgamos
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auxiliados e inspirados pelo Espirito Santo,

levados ainda pelo dever do nosso cargo,

que rigorosamente nos obriga a conciliar,

manter e consolidar quanto possamos a

tranquillidade da republica chrislã, e a des-

vial-a de tudo quanto possa prejudical-a ; e

vendo também que a dita Companhia de

Jesus já não pôde produzir os fructos abun-

dantes e salutares, nem as grandes vanta-

gens, sob cuja espectativa ella fora appro-

vada è galardoada com tantos privilégios

;

sendo de mais a mais certo que emquanlo
ella subsistir será extremamente diííi:il e

talvez mesmo impossivel restituir â Egreja

verdadeira e permanente paz, resolvido por

estes poderosos motivos, forçado por outras

razões que as leis da prudência e o desejo

de bem governar a Egreja nos aconselhara,

e cujo sigillo permanece no intimo de nosso

coração; e seguindo as pisadas de nossos

predecessores, particularmente as de Gre-

gório X no concilio geral de Lyun, visto

como agora também se tracta d'uma asso-

ciação que por seu instituto e regras per-
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lence à Ordem dos mendicantes ; tudo final-

mente, madurameDle considerado, de scien-

cia certa e pleno poder apostólico:

«Nós extinguimos e suprimimos a sobre-

dita Companhia, revogamos-lhe e cassamos-

Ihe todos os seus ministérios, cargos e fun-

cções, desapossanio-a egualmente das ca-

sas, escolas, coDegios, hospicios, fazendas

e propriedades, que em qualquer reiuo ou

provincia, e de qualquer modo, ella possua;

derogamos-lhe as ordenações, decretos, li-

vros de praticas, constituições e regras,

ainda as m.ais solemnemente confirmadas

por jurameptos, por approvação apostólica,

ou por qualquer outro modo ; e queremos
que o theor de todas e de cada uma d'es-

sas immunidades e concessões geraes seja

considerado parte integrante d'este Breve,

como se ellas aqui se achassem insertas

palavra por palavra, não obstante o que

possa haver de odioso em todos esses fa-

ctos, decretos, formulas e mais termos. . .

»

Fallou o ponlifice.

í
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Uma circumslancia digna de altenção (da

attençâo dos crentes) faz notar na sua De-

feza o romancista Honoré de Balzac : o es-

paço consagrado no Breve á exposição das

graças e dos benefícios concedidos pelos

antecessores de Clemente XIV á Companhia
de Jesus, é superior ao que occupa a des-

cripção das queixas proferidas contra a

Companhia. O caso, digno (já o confessei)

da atlençâo dos crentes, é para os impios,

meu digno prelado, d'uraa puerilidade em
extremo cómica. Os escândalos e as torpe-

zas, as espoliações, os assassínios, as im-

moralidades da Companhia de Jesus, nâo
ha Breve, por mais delido, capaz de com-
portal-os. «Affirmações banaes!» — dirá o

meu cândido prelado. — Não, excellentissi-

mo senhor ! factos, serenamente registra-

dos, se não cora frieza egual á que presidiu

aos commettimentos.
Antevejo nas faces venerandas de v. exc*

o rubor do pejo, ao cítar-lhe como reposi-

tório da moralidade dos Jesuítas a notável

Compilação de Theologia moral, de vinte e

NA PROCSLLA IS
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quatro padres da Companhia, devida ao je-

suíta Escobar e revelada ao vulgo pelo il-

lustre Pascal nas suas eternas Provinciaes

(cinq, lettre): antevejo a commoção de v.

exc.*; mas imporia arrostar com o sacri-

fício.

Sou de v. exc.^ rev.°^*

attento venerador

Porto, abril 4, 1877.

Siha Pinto.



Quarta carta

Excellentissimo e reverendíssimo senhor.
— Nâo ignora v. exc/ que os pontífices ro-

manos lançaram a excommunhão sobre os

padres que se despojam das vestes eccle-

siasticas (perdôem-me a citaçãú os reveren-

dos que por ahi correm as ruas da cidade,

envoltos em trajes archi-profanos, de casse-

tete em punho, modos facetos e olhar pro-

vocador ; V. ex.* nâo lançará o que vou di-

zer-lhe á conla de sentimentos piedosos

revoltados ; mas quando vejo sob o pallio

úm sujeite que, alguns minutos antes, pas-

sou à minha beira com gestos descompos-

tos, appeteço a gloria do martyrio para o

farçante que assim rebaixa e avilta a insti-

tuição a que pertence
!)
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Dizia eu, excellentissimo senhor, qae os

pontífices romanos excomiimagarani os pa-

dres que se despojam das vestes ecclesias-

ticas. Nâo o ignoravam as duas dúzias de

Jesuítas compilados por Escoí}ar : veja-se a

Compilação (tr. 6. eX. 7, n.° i03) i — aEm
que occasião pôde um religioso tirar as suas

vestes^ sem incorrer na excommunhào?^ —
Resposta dos mesmos sábios: «Quando^ além

d^outros motivoSy se dirigir, incógnito, aos

lupanares: em tal caso deve logo em segui-

daj revestir-se da sotaina^ que largou . . .
^

Corou v. exc.^"! também eu, meu prela-

do, mas importa instruir este bom povo,

que os traficantes industriaes dos milagres

embrutecem com ardor. Trabalhemos pois.

Pascal, o gigante cujos títulos de gloria,

sabe-o talvez v. exc.% não se limitam ás

eternas Provinciaes^ nâo fez simplesmente,

como o assevera o romancista Honoré de

Balzac na sua Defeza, um trabalho eloquen-

Vide Escobar e Pascal, ob. eit.
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te, se a eloquência exprime (como é licito

vêi-o na intenção do romancista) a fluência

do trabalho.

Mais do que isso fez.

Firmou nos factos incontroversos cada

um dos seus passos no caminho da demo-
lição: teve a consciência e a verdade em
face do embuste, teve a serenidade dos

grandes e nobres espíritos que combatem
pela justiça. A sua obra ficou.

Quer v. exc.^ novas bases creadas pelo

gigante, para a singular revelação que des-

pertou ò rubor do pejo nas faces pallidas

do meu prelado? Leia v. exc* ainda a

Compilação de Escobar, capitulo intitulado

Praxis Socieíatis Jesu schola: lá tem as pa-

lavras condemnatorias: Si habitiim dimit-

tat ul fiireiíir occxdle vel forniceíur. Como
se não bastasse a auctoridade citada, es-

creveu Diana : Ut est incognitus ad lupana-

res ^ Em moralidade basta I

^ Viii-; dinda a Bulia de Pio V, Contra clericos^

etc.
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Esforça-se o campeão dos jesuítas, que
vou refutando, por demonstrar a innocen-

cia dos seus bons padres em matéria de

homicídio. N'este ponto limitarei por agora

a uma citação os argumentos que me aco-

dem contra o romancista.

Gaspar Hurtado, um dos auctores com-
pillados por Escol3ar, no seu trabalho de

Sub. pecc. diff, 9 (cit. por Diana, a pag. d,

tr/l4, r. 99) escreve : E' licito a um filho

desejar a morte de seu pae, com a mira na
herança^ e não pelo simples motivo de mal-

querença.

Já V. exc/ reverendissima deve ter

observado que não invadi o terreno da Cri-

tica religiosa e só sim me propuz oppôr fa-

ctos a declamações. O meu trabalho não é

o de um critico; é o de um pamphletario.

Que os ingénuos sujeitos, a quem a palavra

pamphleto se afigura escandaloso synonirao,

hajam por bem notar que estão no erro

mais absurdo e desmascarado. Pamphleta-
rios foram Ezechiel, S. Paulo, João de Pa-

Ihmos, Isaias, Juvenal e, nos modernos
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tempos. Pascal, Paulo Luiz Courier e Karr.

Entre nós o primeiro pamphletario de Por-

mgal é um dos maiores espiritos da litte-

ratura do seu paiz : poeta de primeira pla-

na e critico eminente: alludo ao snr. An-

Ihero de Quental.

E, já que alludi ao grande espirito que
entre nós explicou, nos vastos domínios da

Phiiosophia da Historia, as Causas da deca-

dência da Península hispânica nos últimos

três séculos, não deixarei de demonstrar
com alguns períodos do eminente escriptor

peninsular as banalidades da Defeza do il-

lustre romancista.

O celebre concilio de Trento, a espaços

invocado pelo defensor dos Jesuitas, apre-

senta já os largos traços da influencia da

Companhia de Jesus, que mais tarde havia

de afirmar-se sem uma sombra de protes-

to por parle dos prelados da cúria.

«Roma não queria cahir *. Por isso resis-

* Ob. eit. de Anlhero de Quental.
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tiu longo tempo, illudiu quanto pôde os vo-

tos das nações que reclamavam a convoca-

ção do concilio reformador. Não podendo
resistir mais tempo, cede por fim. Mas co-

mo o fez? como cedeu Roma, dominada
desde então pelos jesuítas? Estamos em
Itália, no paiz de Machiavelo ! . . . Eu não
digo que Roma usasse deliberada e con-

scienteoíemente d'uma politica machiaveli-

ca : não posso avaliar as intenções. Di^o
simplesmente que o parece ; e que, perante

a historia, a politica romana em toda esta

questão do concilio de Trento apparece com
um notável caracter de habilidade e calcu-

lo. . . muito pouco evangélicos! Roma, não
podendo resistir á idéa do concilio, explora

essa idéa em proveito próprio. l)'um instru-

mento de paz e progresso, faz uma arma
de guerra e dominação ; confisca o grande
impulso reformador, e fal-o convergir em
proveito do Ultramontanismo. Como ? D'uma
maneira simples: 1.'', dando só aos lega-

dos do papa o direito de propor reformas;

2.^, substituindo, ao antigo modo de votar
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por nações, o voto por cabeças^ que lhe dá

com os seus cardeaes e bispos ilalianos,

creaturas suas, uma maioria compacta e re-

solvida sempre a esmagar, a abafar os vo-

tos das outras nações. Basta dizer que a

França, a Hespanha, Portugal, e os Eslados-

calholicos da Allemanha nunca tiveram, jun-

tos, numero de votos superior a 60, em
quanto os italianos contavam 180, e mais!

N'estas condições, o concilio deixava de ser

universal: era simplesmente italiano, romano
apenas ! Desde o primeiro dia se pôde vêr

que a causa da reforma liberal estava per-

dida. Provocado para essa reforma, o con-

cilio só serviu contra, p.íra a sophismar e

auDullar!

Composta e armada assim a machina,

vejamol-a trabalhar. Para sujeitar na terra

o homem, era necessário fazel-o condemnar
primeiro no ceu : por isso o concilio começa
por estabelecer dogmaticamente, na sessão

5.% o peccado original, com todas as suas

consequências, a coudemnação hereditária

da humanidade, e a incapacidade do homem
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se salvar por seus merecimentos, mas só

por obra e graça de Jesus Christo. Muitos

theologos e alguns poucos syoodos particu-

lares se haviam já occupado doesta matéria:

nenhum concilio verdadeiramente liberal

deixava essa questão na sombra, no inde-

finido, não prendia a liberdade e a dig:ni-

dade humanas com essa algema : o concilio

de Trento fez d'essa definição o prologo

dos seus trabalhos. Gonvinha-lhe, logo no
começo, condemnar sem appellação a Ra-

zão humana, e dar essa base ao seu edifício.

Assim o fez. D'então para cá, ficou dogma-
ticamente estabelecido no mundo catholico

que o homem deve ser um corpo sem al-

ma, que a vontade individual é uma sug-

gestão diabólica, e que para nos dirigir

basta o Papa em Roma e o confessor á ca-

beceira.

Na sessão 13.'' confirma-se e precisa-se

o dogma da Euchahsiia, já definido, ainda

que vagamente, no 4.° concilio de Lalrâo,

e vibra-se o anathema sobre quem não crer

na prespMça real de Christo, no pão e no
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vinho depois da consagração. E' mais um
passo (e este decisivo) para fazer entrar o

christianismo no caminho da idolatria, para

collocar o divino no absurdo. Poucos do-

gmas contribuiram tanto como este mate-

rialismo da presença real para embrutecer

o novo povo, para fazer reviver n'e!Ie os

inslinctos pagãos, para lhe sophismar a ra-

zão natural ! Parece que era isto o que o

concilio desejava

!

Na sessão 14/ iracta-se detidamente da

Confissão. A confissão existia ha muito na

Egreja, mas comparativamente livre e fa-

cultativa. No 4.° concilio de Latrão restrin-

gira-se já bastante essa liberdade. Na ses-

são 14,'' de Trento é a consciência chrislâ

definitivamente encarcerada. Sem confissão

não ha remissão de peccados ! A alma é

incapaz de communicar com Deus, senão

por intermédio do padre ! Estabelece-se a

obrigação dos fieis se confessarem em epo-

chas certas, e exhortam-se a que se con-

fessem o mais que possam. Funda-se aqui

o poder, tão temivel quanto mysterioso, do
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confessionário. Apparece o lypo singular

:

director espirittiaL D'ahi por deanle ba

sempre na fanailia, immovel á cabeceira,

invisível mas sempre presente, um vulto

negro que separa o marido da muíber, uma
vontade occulta que governa a casa, um
intruso que manda mais do que o dono.

Quem ha ahi, bespanhol ou portuguez, que

não conheça este estado deplorável da fa-

milia, com um chefe secreto, em regra,

hostil ao chefe visível ? Quem não conhece

as desordens, os escândalos, as misérias

introduzidas no lar domestico pela porta do

confessionário? O concilio nâo queria isto,

decerto : mas fez tudo quanto era necessá-

rio para que isto acontecesse.

Na parte disciphnar e nas relações da

Egreja com o Estadu, predomina o mesmo
espirito de absolutismo, de concentração,

de invasão de todos os direitos. Na sessão

5.*, tornam-se as Ordens regulares inde-

pendentes dos bispos, e quasi exclusiva-

mente dependentes de Roma. Que arma
esta na mão do papado, que já de si nâo
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€ra mais do que uma arma na mão do je-

suitismo ! Na sessão 13.^ só o papa, pelos

seus commissarios, pôde julgar os bispos e

os padres. E' a imp^jnidade para o ciero

!

Na sessão 4'.* põem-se reslricções á leitura

da Bíblia pelos seculares, restricções taes

que equivalem a uma verdadeira prohibi-

ção. Ora, o que é isto senão a suspensão

da Razão humana, condemoada a pensar e

a ler pelo pensamento e pelos olhos de meia

dúzia de eleitos! Nas sessões 7.% 9.^, \S^
e 24.% estabelecem-se egualmente disposi-

ções, tendentes todas a sujeitar os gover-

nos, a impor aos povos a policia romana,

apagando implacavelmente por toda a parte

os últimos vestigios das Egrejas nacionaes.

Finalmente, a superioridade do papa sobre

os concilios triumpha nas sessões 23.* e

24.*, pela bocca do jesuita Lainez, inspira-

dor e alma do concilio. . . se é permittido,

ainda meiaphoricameute, fallando d'um je-

suita, empregar a palavra alma. . . A reda-

cção d'um Catecismo vem coroar esta obra

de alta politica. Com esse Catecismo, im-
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posto por toda a parle e por todos os mo-
dos aos espíritos moços e simples, iractou-

se de matar a liberdade no seu gérmen,
de absorver as gerações nascentes, de as

deformar e torturar, comprimindo-as nos

moldes estreitos d'uma doutrina secca, for-

mal, escholastica e subtilmente ininlelligi-

vel. Se se conseguiu ou nâo esse resultado

funesto, respondam umas poucas de nações

moribundas, enfermas de peior das-enfer-

midades : a atrophia moral.

Essa machina temerosa de compressão,

que foi o catholicismo depois do concilio de

Trento, que podia ella offerecer aos povos?

A intolerância, o embrutecimento, e depois

a morte ! Tomo três exemplos. Seja o pri-

meiro a Guerra dos Trinta anoos, a mais

cruel, mais friamente encarniçada, mais

systemaiicamente destruidora de quantas

tem visto os tempos modernos, e qiie por

pouco não auiquila a Allemanha. Essa guer-

ra, provocada pelo partido catholico, e por

elle dirigida com uma perseverança infer-

nal, mostrou bem ao mundo que abysmos
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de ódio podem occultar palavras de paz e

religião. O padre não dirigiu somente, as-

sistiu á execução. Cada general trazia sem-
pre comsigo um director jesuíta: e esses

generaes chamavam-se Tilly, Picolomini, os

mais endurecidos dos verdugos! Salvou en-

tão a Allemanha e a Europa a firmeza in-

domável d um coração tão grande quanto

puro, sereno em face d'essas hordas faná-

ticas. O verdadeiro heroe(e único também)
d'essa guerra maldita, o verdadeiro santo

d'esse período tenebroso, é um protestan-

te: Gustavo Adclpho. Em quanto ao Papa,

esse applaudia a matança ! O segundo
exemplo é a Itália. O terror que inspirava

ao papado a creação na Itália d'um Estado

forte, que lhe puzesse uma barreira á am-
bição crescente de dia para dia, tornou-o o

maior inimigo da unidade italiana. E' o pa-

pado quem semeia a discórdia entre as ci-

dades e os príncipes italianos, sempre que
tentam ligar-se. E' o papado quem convida

os estrangeiros a descerem os Alpes, na

cruzada contra as forças nacionaes, cada
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vez que parecem querer organisar-se. <rO

papado, diz Edgard Quinei, tem sido um
ferro sagrado na ferida da Itália, que a não

deixa sarar». Hoje mesmo, que essa suspi-

rada unidade se consummou, não foi no

meio das maldições e cóleras do clero e de

Roma ? O único pensamento, que hoje

absorve o papado, é desmanchar aquella

obra nacional, chamar sobre ella os ódios

do mundo, o ferro estrangeiro, podendo
ser ; e assassinar a Itália resuscitada ! Es-

tes factos são por todos sabidos. O que tal-

vez nem todos saibam é o papel que o ca-

tholicismo representou no assassínio da Po-

lónia. «A intolerância dos jesuítas e ullra-

montanas, diz Emilio de Laveleye, foi a

causa primaria do desmembramento e que-

da da Polónia». Esta nação heróica, mas
pouco organisada, ou antes, pouco unifica-

da, era uma espécie de federação de pe-

quenas nacionalidades, com costumes e re-

ligiões differentes. Encravada entre monar-

chias poderosas e ambiciosas, como a Áus-

tria, a Rússia e a Turquia d'então, a
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Polónia 3Ó podia viver pela loleraocia reli-

giosa, que conservasse araigos e nnidos

contra o inimigo commum os grupos auto-

nómicos de que se compunha.
Até amanhã.

Sou de v. exc* rev."^

attento veoerador

Porto, abril 6, 1877.

Silva Pinto,

VA. PBOCVL,L.A. 13



Quinta carta

Exceíleotissimo e reverendissime' sech
— A essa loíerancia deveu ella, com eflei

ío, a força e importância que teve na bí-

toria da Europa até ao século xvii: catho-

íicos, gregos schismaíicos, protestanlfs,

socinianos Tiveram muito tempo como ir-

mãos, n'uma sociedade verdadeiramente

christâ, porque era verdadeirameule tole-

rante. Um dia, porem, os Jesuítas, lá do

centro de Roma, olharam para a Polónia,

como para uma boa preza. Aquella nação

era effectivameote um escândalo para os

bons padres. Tanto intrigaram, que em
4570 tinham já logrado in(roduzir-se na
PoVjnia : o rei Estevão Bathorv concede-
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lhes, coDi avria cuipaveí imprudência, a

UDÍversidade de Wilna. Senhores do ensi-

no, e em breve dâs conscieocia^ da nobreza

caihoiica, os Jesuítas são um poder: come-
çam as perseguições religiosas. Em i64S,

João Casimiro, que antes de ser rei fora

cardea! e jesuila, quer obrigar os campc-
nezes rulbenios, sectários do schisma gre-

go, a converterem se ao catholici^mo, e co-

meça uma guerra formidável, cujo resultado

foi separarem-se cossacos e rulhenios da

federação polaca, dando-se á Rússia, em
cujas mãos se tornaram uma arma terrível

sempre apontada ao coração da Polónia.

Nunca esta nação teve inimigos tão encar-

oiçados como os cossacos ! Sem elles, a Po-

lónia enfraquecida entre visinhos formidá-

veis, devia cahir, e cahiu effectivamenle. A
partilha espoíiadora de 1772 não fez mais

do que confirmar um facto já antigo : a nnl-

lidade da nação polaca.

Assim, pois, o cathulicismo dos oliimos

três séculos, pelo seu principio, pela sna

disciplina, pela sua politica, tem sido do
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mundo o maior inimigo das oaçôes, e ver-

dadeiramente o tumulo das nacionalidades.

tO antro da Esphinge, disse d'elle um
poeta pbilosoplio, reconhece-se logo á en-

trada pelos ossos dos povos devorados».

E a nós, hespanhoes e portaguezes, como
foi que o catholicismo nos annullou? O ca-

thoiicismo pesou sobre nós por todos os la-

dos, com todo o seu peso. Com a Inquisi-

ção, um terror invisivei paira sobre a so-

ciedade : a hypocrisia torna-se um vicio

nacional e necessário ; a delação é uma vir-

tude religiosa : a expulsão dos judeus e

mouros empobrece as duas nações, para-

lysa o commercio e a industria, e dá um
golpe mortal na agricultura em todo o sul

da Hespanha : a perseguição dos christãos

novos faz desapparecer os capitães : a In-

quisição passa os mares, tornando-nos hos-

tis aos Índios, impedindo a fusão dos con-

quistados, torna impossivel o estabeleci-

mento d'uma colonisação solida e duradou-

ra : na America despovoa as Antilhas,

apavora as populações indigeuas, e faz do
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Dome de chnstão um symbolo de morte : o

terror religioso, tinalmeote, corrompe o ca-

racter nacional, e faz, de duas nações ge-

nerosas, hordas de fanáticos endurecidos, o

horror da civilísaçâo. Com o jesuitismo

desapparece o sentimento christão, para dar

logar aos sophismas mais deploráveis a que

jamais desceu a consciência religiosa : me-
thodos de ensino, ao mesmo tempo brutaes

e requintados, esterilisam as intelligencias,

•dirigindo-se á memoria, com o íim de ma-

tarem o pensamento inventivo, e alcançam

alhear o espirito peninsular do grande mo-
vimento da sciencia moderna^ essencial-

mente livre e creadora : a educação je-íui-

tica faz de classes elevadas— machiuas

inintelligentes e passivas; do povo — faná-

ticos corruptos e cruéis : a funesta moral

jesuitica, explicada (e praticada) [lelos seus

cas2iistas com as suas restricções mentaes,

as suas subtilezas, os seus equívocos, as

suas condescendências, infillra-se por toda

a parte, como um veneno lento, desorganisa

moralmente a sociedade, desfaz o espirito
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ii famiiiâ. corrompe as consciências com a

osciliaçãG coDtinuíí da noção do dever, e

aniquila os caracteres, sophisiDando-oSs

amollecendo-os : o ideal da educação jesni-

íioa é um povo de creauças mudas, obe-

dieoles e imbecis : realisou o nas famosas

Missões do Paraguay ^ ; o Paraguay foi :>

r^^ino dos cens da Companhia de Jesus : per-

feita ordem, perfeita devoção ; uma coisa só

faUava, a alma : isto é, a dignidade e a

Trntade, o que distingue o homem da ani-

malidade t Eram estes" os benefícios que le-

vávamos ás raças selvagens da America,

pelas mãos civilisadoras dos padres da Com-
panhia 1 Por isso o génio livre popular de

cahiu, adormeceu por toda a parte ; na ar-

te, na litteratura, na religião. Os santos da

epocha já nâoteem aquelle caracter simples,

ingénuo, dos verdadeiros santos populares:

são frades beatos, são Jesuitas hábeis- Os

* Citadas coma titulo de |lorià p^r^ os jesuiii-í

?*slo defensor ia Companhia.
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fiérnaonariõs e maii livros de devoção, d#o
sei por que la Jo sejam mais vergonhosos

;

se peia nullidade das idéas, pela baixeza do
seutimeuto, ou pela puerilidade ridícula do
estyio. Eui quanto a arie e lif.eraiura, mos-
trava-se bem clara a decadência n*aquellas

mas estúpidas de pedra, da architectura je-

suitioa, e na poesia convencional das acade-

mias, ou nas odes ao divino e jaculatórias

fradescas *».

Escellentissimo senhor, ha na defeza .a-

leatada pelo escriptor fraacez, a quem re-

futo, circumscrevendo nos aos jesuítas de

honíem, inepcias de tal quilate, que só pôde
explical-as o fanatismo d'um systema quaud:
as subscreve vulto de primeira plana : fi-

guram entre elias as seguintes : a glorifica-

ção da Ordem dos Jesuítas, productora \
d/um sem numero de homens eminentes

nas letlras dos vários paizes, e a definição do

procedimento de Pombal para com a Cooa-

^ Aíithero ie Qu-íntii j ob. cit.
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panhia de Jesus. Adoptando o ponto de vista

de Balzac para a primeira affirmação, ser-

nos-hia mister considerar como friictos da

Universidade de Coimbra os homens nota-

reis que o acaso ali despenhou durante a

juventude : exemplificando : crê v. exc* que
as sebentas d'aquelie estabelecimento influi-

rarn na creação de Anthero, de João de

Deus, de Eça de Queiroz (para só alludir-

mos aos modernos) e de tantos outros? Que
fruGtos de benção nâo eram esses, meu pre-

lado, que resistiram ás emanações d'aquelle

lago de Asphaltitel

O caso de Pombal é por igual curioso :

segundo o romancista francez, o procedi-

mento de Sebastião de Carvalho para com
a Ordem é simplesmente um fructo de ran-

cor. A tentativa de regicidio é um pretexto

do ministro. Admirável ponto de partida

:

um scelerado assassina seu pae ; é preso,

julgado e condemnado: chama-se a isto jus-

tiça? não, senhores: é o rancor do juiz; o

parricidio é um pretexto para a condemna-
çãol Deixemos isso.
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Ha perto de três aonos, mea reverendo

prelado, que uma affirmaçâo iDsensata da

Palavra (folha religiosa do Portoi me im-

poz o dever de elaborar nas columnas do
Diário da Tarde alguns artigos de refuta-

ção : tratava-se, D'esses artigos, de expor

aos leitores da folha liberal as reclamações,

os queixumes e as sentenças condemnato-

rias formuladas pelas Universidades, pelos

Parlamentos e por grande numero de pre-

lados, contra a Companhia de Jesus. Atfir

mei, sem réplica. Os artigos offereceriam,

segundo creio, á maioria algumas novida-

des. Importa reconstruil-os — e comple-
talos.

Digne-se v. exc.^ rev."* lèr commigo os

documentos do processo . De passagem fa-

rei observar que os alludidos documentos
abrangem simplesmente um período de

* Vide Retrato dos Jesuítas, approvado em 1671
)or Fr. Francisco de S. Caetano e Fr. Francisco de
>. Bento

\
qualificadores do Santc OíLcio.
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çoulj mais d"Qm século (loiu-1650, . .^

escândalos posteriores, — coolroversia dos
Jansenistas, etc. não collaboraai na obre

úr: revelações.

Citarei primeira meute os prelados:

Egi 1545, Melchior Cano, bispo das Ca-

çarias e um dos mais illusires iheologos do
século XVI, assevera uo seu juízo sobre os

Jesuítas ' «que esta Companhia causará á

Egreja males sem conto : é d'eiles ^accres-

cecla o prelado) que falJou, adivinhando-Oí,

S- Paulo, na 2.* carta a Timotheo: «Mas
sabei que nos últimos tempos se verão ho-

ffiens amantes de si mesmos, avarentos^

gloriosos, soberbos, maléficos, desobedieu-

les a seus pães e mães, ingratos, calumoia-

dores, traidores, insolentes, mais amantes
do appetiie que de Deus, trazendo apparen-

C!a de piedade, mas na verdade arruinarão

o espirito e a virUide... introiuziodo se

su.ía Orlandiíij.
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nas casas e levaDdo atraz de si, como oa-

ptivas, mulheres carregadas de peccados e

possuídas de diversas paixões... Assim
como Jaués, e Mainbré resistiram a Moisés,

da mesma sorte resistirão estes à verdade.

São homens perversos no espirito e corru-

ptos na fé. Mas os progressos que elles fi-

zerem terão seus 'imites, porque, emfim.
será conhecida de todo o mundo a sua lou-

cura.»

Meu bom prelado, basta de panegyrico

•por parte d'âque!!e sábio collega de v. exc*.
Outros esperam a sua vez.

O arcebispo de Toledo, D. João Martins

Silício, prohibe, em iooá, aos jesuítas—
que profanem os confessionários do arce-

bispado. Outrosim, ordena aos parochos e

ás casas religiosas que não permitiam aos

-jesuítas a celebração da missa, e interdiz o

confessionário a todos os sacerdotes de To-

ledo que hajam feito cora elles exercícios

espirituaes.

Em 1554 ) bispo de Paris. Eustachio de
Bellai, formula, por ordem do Parlamento,
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a sua censura sobre o Instituto e Bulia dos

Jesuitas. Ouçamos o prelado parisiense

:

«As Bulias contém muitas cousas que

não devem ser toleradas nem recebidas na

religião christâ, por extranhas e albeias da

razão.

4E' singular arrogância a attribuiçao que
a <i própria e exclusivamente, fazem do

nome de Jesus, giiod Ecclesice CathoUcce et

cecumeniccí competit.

«Tendo embora feito voto de pobreza,

entendem que podem' ser providos nas di-

gnidades eeclesiasticas e maiores. . . e tam-

bém ter collação e benefícios.

«Fazem violência não somente aos bis-

pos, mas ao Papa, arrogando-se o poder

dispensar super irregularitate.

«Esta Companbia, que nasceu ba dois

dias e que não veio senão para fazer novos

dogmas da Fé e perturbar o descanço da

Egreja, esforça-se por abolir inteiramente

a jurisdicção episcopal (n aquelle tempo não

dissera ainda um bispo : Somos todos je-

suítas'.
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Este ultimo período faz parle da queixa

do bispo de Paris, em Jo63, contra um dis-

curso do geral dos jesuitas, Laine, no con-

cilio de Trento.

O arcebispo de Dublin, Jorge Bronswell,

escreve, em 1558 :

«Surgiu recentemente uma Companhia
que se intitula de Jesus, composta de ho-

mens que vivem, a maior parte, como es

escribas e phaTiseus. Tratam de abolir a

verdade e tomam, para os seus fins, diver-

sas formas. Inlroduzera-se no vosso intimo,

afim de conhecerem as vossas intenções e

inclinações. Serão admitlidos aos conselhos

dos principaes, os quaes não ficarão mais

sábios, antes ser^o ludibriados pela astúcia

d'esses homens, peiores do que os judeus.»

N'este ponto, exc.™® prelado, cumpre-me,

em homenagem ao bom senso, reclamar

pelos filhos de Israel : estabelecel-os em
ponto de confrontação afigura-se-me alia-
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mente injusto para aqueiía raça laboriosa,

íMelligente e soflredora. Ainda bem que os

prelados de boje nâo des.leDhariam a aoii-

sade de Rotschild.

Mas, tem a palavra outro prelado:

O bispo de Bazaz, Mr. de Pontac, escre-

ve, era 1309. a M. Laoge, conselheiro do

Parlamento de Bordéus

:

eAquelles qne, por indiscreto zelo, rece-

beram enlre si os Jesuítas são tardaram em
arrepender-se : testeniimbas— grande mi-

me ro de cidades da Itália, que todos os dias

formulara amargas queixas, e os habitantes

de Avinhâo, que, pouco depois de haverem

solicitado a presença dos Jesuitas, pediam

a Sua Santidade que os afastasse do centro

da população.

tNão é menos censurável a avareza d'es-

ses homens : asseveram que o seu intuito

consiste em prodigalisar o ensino, sem re-

muneração mundana, mas os únicos colle-
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t-i{S que se ibes afiguram acceilaveis slo os

:oe auferem rendas de gracde vuito...»

Entre nós, exc.™*^ prelado: a modéstia d^s

'esuitas df hoje, o sen desprezo pelas coi-

sas da terra, a sua hi:mi'dade chrisiã, 3S

>uas tendências para os rigores do ascetis-

mo nâo se distanceiarn (Deus me castigue»

<e erro!) d'aquel!a tendência dos bons pa-

ires do século XVI para fruir as rendas de

(/rande vulto .- o p^ço episcopal, onde v. txc"
va^r macerando as carnes por um rnodo -^ue

os ascetas desconheceram, — pobres igno-

rantes do sacrifício,— o paço episccpa!, di-

go^ não se me afigura perfeita reproducção

io curral onde viu a luz o Redemptor : os

acaios e os aulicos de v. exc* não me dão

amostra fiel da suave candura dos pastores;

r se eu dissesse a v. exc.^ que portas hei

visto, alta noite, abrirem-se aos apóstolos...

Parodia triste, excellentissiroo senhor! Ás

portas do inferno prevaleceram quando a >a-

ciedad" da luxuria as impelliu.

Que a bondade do meu pastor espirUuaí
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tolere a narração d'uma historia profana,

muito para confusão de theologos.

Até amanha.

Sou de V. exc* rev.'^*

altento venerador

Porto, ii)ri! 6, 1877.

Silva Pinto.



Sexta carta

Excelleutissimo e reverendíssimo senhor.— Béraoger, Ctiateaubriand e o prelado de

Paris jantavam, um dia, em casa d'este ul-

timo; é inútil descrever o menu: v. exc*
conceberá decerto o que não ousa affirmnr-

Ihe o meu respeito religioso por aqae!!e

prin<-ipe da Egreja : o prelado de Paris nâo
oÊferecera talvez aos seus convidados dos po-

bres legumes que constituíam de ordinário

a refeição do Mestre e da Virgem, Como
quer que fosse, reinava santa alegria á mesa
do prelado: Béranger recitava canções, o

arcebispo QuéK^n applaudia, e o aoctor do

Génio do Christianismo desfranzia o carre-

gado aspeito.

Mk PKOCELLJL ÍO
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A" beira dos Ires, uma espiritnosa. fidal-

ga de Paris, conviva do prelado (sem epi-

gramma !) suavisava, mercê de sua presen-

ça, as escabrosidades dos versos libertinos.

Súbito, 3 amenidade do cavaco, toldada por

um paradoxo feminino, descamba na discus-

são do inferno: quero dizer— da condem-
naçâo eterna. Assoma o rubor da cólera

prelaticia ao rosto do arcebispo : Chateau-

briand franze o sobrolho olympico. Béranger

ri pccultamente. A dama interpella violen-

tamente o irritado príncipe da Egreja.

— Posso asseverar lhe que não ha infer-

no, monsenhor!
— Asseverar! oh senhora condessa?
— Asseverar, sim, monsenhor , se o meu

prelado quizer ser sincero. .

.

— Então ?

— Dirá que está d'accordo.

Imagine-se v. exc.* na posição do prelado

de Paris, se é licito imaginar se o bispo

Américo de parceria com Chateaubriand e

Béranger: o arcebispo jurou, barafustou,



307

praguejou (Deus Itie perdoe, dí^u jjíeiddo!)

e por fim

:

— Ha inferno, com um milhão de diabos,

minha senhora

!

— E eu digo-Ihe que nem ha inferno, nem
sombra, sequer, de um diabo, replicou a

dama. Senão digne-se, monsenhor, seguir o
meu raciocinio. Poder-se-hia crer que o meu
prelado saboreasse com delicias esla ma-
gniflca perdiz, tendo o seu espirito assal-

tado pela suspeita de que algum dos seus

parentes, seu pae, por exemplo, padecia no
inferno a eternidade dos tormentos? Oh
monsenhor! deixe-me ler em m-u's subida

nla a benignidade do seu coração

!

Que podia responder o arcebispo ? O que
V. exc* responderia ; o que eu próprio res-

ponderia, meu prelado, se a mà estreita da

Egreja me houvesse feito arcebispo: amuou
por honra dos priocipios e mudou de as-

sumpto.

Mudemos também de assumpto.

Em 1614 o venerável bispo de Albara-

zem, Jeronymo Baptista de Lanuza, mais
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tarde bispo de Ba'baslro, escreve, no corn-

mentario sobre a prophecia de Santa Hil-

degardes ; Theal Jesuit., part. ii, pag. 183.

Mor. prat.

tTodo o mundo sabe que os Jesuítas

procedem sem honra nem vergonha, em to-

dos os actos da sua vida. Nada lhes serve

de obstáculo para a realisação dos seus in-

tentos.

«Foram elles quem inventou e applicou

o processo da confissão por carias, impon-

do aos penitentes a revelação dos nomes
de seus cúmplices.

«Não vemos (continua o prelado) a quem
applicar com mais acerlo, do que aos Je-

suitas, as seguintes palavras da prophecia:

«Apparecerão uns homens que viverão

dos peccados do povo : estabelecerão rela-

ções com as mulheres, ensinando-as a illu-

dir seus maridos e a cercearem-lhes os

bens, em favor d'elles Jesuítas. Receberão
subsidio e bens das mãos dos devassos,

dos adúlteros, dos apóstatas, das mulheres
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publicas, dos juizes injustos e dos prínci-

pes que vivem contra a lei de Deus.

tCom que ar de suavidade (prosegue o

bispo dtí Lauuza) não dizem elles dos ou-

tros todo o mal que se Ibes afigura útil a

seus desígnios ! Com o pretexto de um acto

de superior caridade lançam o descrédito

sobre as suas victimas : nâo ha pretexto

com que não mascarem a sua malignidade».

Ponho termo ás citações de Jeronymo de

Lanuza, excellentissimo prelado. Seja-me

licito indicar, de passagem, os fados que
darão auctoridade á prophetiza Híldegardes

e ao seu commentador, aos olhos de v. exc*
As revelações da venerável irmã da Ordem
de Cister foram defendidas por S. Bernardo
e sanccionadas pelo pontífice Eugénio Jll; no
concilio de Reims (1148). Da austeridade e

virtudes do bispo de Lanuza testemunhara

as actas do capitulo geral da Ordem de

S. Domingos, celebrado em Roma em 1629.

Os estados do Aragão solicitaram de Roma
a canonização d'aquelle homem illuslre e

venerando; entre nós, meu prelado, não
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creio que a v. exc* reservem os portuen-

ses do século XIX um destino similhante.

Deveria eu, excellentissirao pastor, levar

a fadiga ao espirito dos leitores indiscretos

das minhas epistolas, transcrevendo cente-

nares de anathemas arremessados sobre

aquella horda de miseráveis (alludo aos

Jesuítas) hoje escudados com a protecção

de Roma e mspirando os dictames da Guria"?

Citarei La Rochefoucauld, bispo de Angou-
lême ; Smith, bi>po de CaledoL-ia ; Le Pré-

tre, bispo de Quimper; Guerreiro, arce-

bispo de Manilha e tantos varões que com-
bateram por sua hombridade e saber o

descrédito crescente da Egreja?

Prelado do Porfo, á minha sinceridade

apraz fazer justiça inteira á hicidez de

v. exc* reverendíssima : creio que o pas-

tor espiritual dos portuenses não esperou

que eu terminasse no campo da simples

refutação de Balzac as minhas epistolas se-

renas. Mais perto venho. Abeiro-me dos

jesuítas de hoje: dos intrigantes de taverna,

dos déspotas de seminário, dos conspira-
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dores que minam surda e iDcessantemeDte

o edifício liberal, qne se escoram e apoiara

na protecção politca, no fanatismo popular

das aldeias do paiz e na indifferença des-

denhosa dos liberaes cultos. Veuho á beira

de V. exc* e dos seus, sem declamações,

sem phrases de eífeilo, senj rancores pes-

soaes contra uma classe ou contra um in-

dividuo, cheio de serenidade e conduzido

por uma verdade evidente : o escarneo e a

zombaria dos liberaes resvalam sobre as

faces dos jesuítas de iiôje : o vestígio do

nosso escarneo desapparece, mas a peço-

nha d^elles inocula se.

Ha no meio libernl de hoje, entre nós,

elementos de gangrena profunda, que dis-

putam foros aos jesuítas, na obra da des-

truição. Afora protestos isolados, vemos o

afastamento desdenhoso dos maiores espí-

ritos e dos maiores c.iracleres ;
• vemos no

jornalismo sério a venalidade e a i;,moran-

' Citemos dois : A. Herculano e Anltiero de
Quental.
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cia, em politica as deserções de cada hora

e o rebaixamento mais sordidamente des-

carado das consciências : por toda a parle

a intriga organisando as egrejlnhas das

facções, o favoritismo e o compadrio se-

guidos pelo descrédito profundo : descré-

dito da Imprensa, das Academias scienlifi-

câs, das instituições politicas, e um riso

bestial em torno da dissolução : riso nos

cafés, no parlamento, nas praças publicas^

e um desdém cheio de lastima para os ho-

mens que olham com tristeza, oão os mi-

seráveis que se afundam, mas o edifício

que vae com elles.

Isto vejo e confesso, excellentissimo!

E'- pois licito a V. exc* reconhecer do
auctor d'e>tas epistolas a seren'dade que

repeile e exclue a condemnaçâo à ontrance

dos indivíduos em homenagem cega aos

principios. Distingo, meu prt^Iado: as ves-

tes prelaticas podem revestir, porventura

revestem, uma entidade dupla — o bispo^

raccionario chafurdando na politica mili-

tante, reclamando o espancamento dos libe-
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raes, perseguindo os sacerdotes que nâo

abafaram na sotaina a consciência, conspi-

rando nas trevas contra a liberdade, fonaen-

tando ódios, insultos e calumnias,— e o
homem, mellifluo, refalsado, espécie de in-

quisidor moderno, dois terços de Yilellio e

um de Judas.

Isto existe, padre, mas distingo: o bispo

tem a minha indignação e o homem o meu
despreso.

Abeiro-me dos jesuítas de hojs: isto disse,

excellentissimo prelado. Porventura me afas-

tara eu d'elles na inleni^ão e na palavra?

Os factos de bontem não terão acaso entre

nós reproducção diária, com o acréscimo

aggravante da covardia ? Hesito em descre-

vel-os perante as accusaçôes de «rancores

pessoaes» e de «amor do escândalo». Volvo
os olhos, de novo, ao passado, cobrando
alento para o final do meu trabalho.

Siga-me v. exc*
Em 1649 o venerável bispo da Povoa

dos Anjos (America Hespanhola) escreve ao
Papa Innocencio V a seguinte narrativa,
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que deixa na sombra o que de mais torpe

€ vergonhoso hei relatado em matéria de

altos feitos jesuíticos

:

«Os ecclesíasticos que tinha mandado a

Roma á presença de vossa santidade disse-

ram,' santíssimo padre, que os juizes con-

servadores, que os jesuitas— tomaram para

si — me tinham excommungado, me tinham

feito innumeraveis affrontas, e tinham pas-

sado a outros escândalos. Mas depois da

sua partida, excitaram os Jesuitas ainda

maiores perturbações contra a rainha pes-

soa e contra a minha dignidade. Moveram
as mais violentas sedições, despedaçaram-

me com injurias as mais atrozes; e perse-

guindo cruelmente tanto o meu clero, como
o meu povo, reduziram o meu bispado a

um estado ainda mais violento e mais mi-

serável do que d*antes.

«Vendo que õ meu povo se não movia

com as excommunhões nullas, que punham
os juizes, conservadores dos seus privile-

gies ; e que, pelo contrario, estava invio-

lavelmente unido commigo, se arrebataram
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de um furor tão cego e violento, porque
entendiam que os despresava a elles, que
entraram no projecto de me prender, a

mim, que sou o seu bispo, se não consen-

tisse em sujeitar a auctoridade do meu lo-

gar e a dignidade do roeu ministério á sua

desmarcada ambição; compraram por uma
grande somraa de dinheiro o favor do conde

de Salvaterra, nosso vice-rei, que ainda

fora d'i>to me linha um ódio mortal. Por

meio d'elle usaram contra nós das armas,

e da violência. Arrastaram á c^ídeia eccle-

siasticos e seculares; e nos obrigaram a

supportar mil injurias, mil indiguidades.

Ajuntaram um* companhia de homens ar-

mados, composta das pessoas mais perdi-

das e Vnais depravadas que puderam achar,

para se servirem d'ellas p?íra me prender,

para ma despojar da minha dignid^ide e

dissipar o meu rebanho. Para isto escolhe-

ram o dia da festa do Santíssimo Sacra-

mento. Sem respeito ás censuras ecclesias-

ticjs, que eu tinha publicado contra elles,

e com as qiiaes estavam ligados, suspen-
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SOS, e irregulares, não deixavam de cele-

brar missa publicameote, administrar os

sacrômeolos, confessar os seculares, e até

pregar nas oulras egrejas fora das suas.

Levaram á cadeia com uma violência sem
igual, e à força secular, muilos ecclesias-

licos; entre os principaes d'esles foi o meu
vigário geral, bispo eleito de Honduras,

homem de gran ;!i-sima doutrina e eminente

virtude. Perseguiram lambem o meu re-

banho, de mil modos, com uma crueldade

barbara ; e não houve invenção, m-m arti-

fícios, de que nâo usassem com uma pai-

xão incrivel, para me melterem a mira em
uma [)risão, ou ao menos me desterrar

para fora da província. Eu resolvi-me a

conservar a mmlia vida e a minha digni-

dade por meio de uma fuga (que não po-

dia deixar de ser muito honrada, puis era

tâo coníorme ás regras do Evangelho) an-

tes, do que obrigar os meus filhos, uma
parte dos quaes estava inteiramente reso-

luta a defender-me, a que tingissem cruel-

mente as mãos no sangue uns dos outros;

1
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porque eu linha conheciíJo que o intento

dos meus inimigos era, principalraenle, ou
prender- me, ou matar me em algum mo-
tim, para que, tendo chegado a conseguir

uma Cousa, ou outra, pudessem triumphar

da minha dignidade, do meu povo, e da

justiça da rainha causa.

cFugi para as montanhas, e busquei na

companíiia dos escorpiões, das serpentes,

e dos outros animaes venenosos, que são

immensos n'estas terras, a paz, que não
havia pridido achar n'esta implacável Com-
panhia de religiosos. Depois de haver pas-

sado assim vinte dias, com grande perigo

de vida, e em tal necessidade de sustento,

que algumas vezes nos víamos reduzidos a

não ter outro comer nem outro beber mais

do que unicamente o pão da aíílicção e a

agua das lagrimas, achamos em fim uma
pobre cabana, onde estive escondido perlo

de quatro mezes.

«Não se esqueciam entretanto os jesuítas

de me buscar por toda a parle : e para i^lo

dispenderam muito dinheiro, com a cspe-
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rança de que, se me achassem, me cod^-

trangeriam a desamparar a micha digni-

dade ou perder a vida. Assim, cora a ex-

tremidade a que fui reduzido, e com os

perigos a que me expuz, foi o meu povo
posto em salvo d'esla tempestade, e se

restituiu a todo o reino a tranquillidade

temporal
;
porque, pelo que pertence á es-

piritual. Santíssimo padre, emquanto temos
os Jesuitas por inimigos, só Jesus Christo,

ou vossa santidade, como seu vigário, é

quem pôde restililuil-a, ou restabelecel-a.

Tão terrivel é hoje o seu poder na Egreja

universal, são tão grandes as soas rique-

zas, é tão extraordinário o seu crediío, e a

sujeição que se lhe rende é tão absoluta,

que etles se levantam acima de todas as

Dio^nidades, de lodos os Concilios e de to-

das as Constituições apostólicas ; de sorte

que os bispos (ao menos n'esta parte do
mundo) são reduzidos ou a morrer, ou a

fraquejar pelejando pela sua dignidade, ou
a fazer covardemente tudo o que elles de-

sejam, ou ao menos esperar o fim duvidoso
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de uma causa jusUssirna e sautissiaia, ex-

pondo-se a inourneraveis perigos, iDCommo-
dos e despezas, e ficando em um perpetuo

risco de serem opprimidos com as suas

falsas accusaçôes».

Até amanha.

Sou de V. exc/' rev."'*

atteuto venerador

: orto, abril 7, i877.

Stka Ptnto.



Sétima carta

Excelleotissimo e revereodissimo senhor.
— Continua o prelado

:

«Vendo pois os jesuitas que em vão nae

buscavam para me metier na prisão, re-

solveram perseguir, aííligir e atormentar

cruelmente o meu rebantiu ; e eis aqui de

que sorte o executaram com grandissimo

escândalo de todo o povo: Primeiramente

mandaram vir da cidade do México os seus

pretendidos juizes conservadores, que são

dons dominicanos, a quem eu pouco antes

tinha excommungado : e tendo junto grande

numero de carruagens para os ir esperar

ao caminho, os trouxeram com uma pompa
incri?el para a cidade da Povoa dos An-

jos. . . Iam entretanto os jesuitas a cavallo
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pelas ruas e praças publicas bradando em
voz alia ao povo— que se pozessem de joe-

lhos a estes dons juizes conservadores, pur-

gue eram papas e surtimos pontífices.

.

. De-

pois, havendolhes posto oa cabeça aos

chapéos de tafetá roxo, os levaram com
grande magnificência por todas as praças pu-

blicas. Mandaramlhes levantar com grande

apparato um tribunal, fizeram dar trato de

muitos modos a todos os ecciesinsticos e

nobres seculares, excommungando uns, con-

fiscando outros e servindo se do soccorro

do braço secular para desterrar, encarce-

rar, injuriar e perseguir, por toda a sorte

de modos e artifícios, aquelles que não

eram da sua facção (aqui vão os nomes de

todos os cónegos e outros ecclesiastkos que

foram presos, desterrados, ou fugiram). Ser-

viram-se de tcda a sorte de ameaças e

crueldades para obrigar o povo a submet-

ler-se ás suas censuras e determinações,

ainda que fossem absolutamente nullas. . .

Depois passaram a cousas ainda mais enor-

mes; porque obrigaram à força de promes-
A PROCELLA 91
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sas e artifícios os cónegos que restavam a

declarar por vaga a cadeira episcopal.

tTendo chegado assim os Jesuiias ao fim

do seu inteolo, para cuja execução tinham

feito jogar tantas machinas, usurparam al-

tamente .
a jurisdicção ecclesiastica. Com-

metteram um adultério espiritual : levanta-

ram um altar sacrilego contra um altar

legitimo : estabeleceram outros ofiQciaes,

outro provisor, e vigário geral, e também
um vigário para as religiosas, e lançaram

fora os que eu tinha nomeado.

«Tomando os Jesuitas mesmos o governo

do falso cabido, lhe fizeram revogar todas

as determinações, que eu tinha feito em
ordem aos bons costumes e reforma tanto

dos ecclesiasticos, como dos seculares. Ti-

nha eu prohibido o comer e beber profa-

namente nas egrejas : permittiram que se

renovasse este abuso, e profanaram as

mesmas egrejas. Approvaram os clérigos

seculares e regulares que eu linha prohi-

bido ouvirem de confissão aos seculares...

Contra as minhas ordens permittiram às
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religiosas o tornarem a ter coramunicaçôes

suspeitosas com seculares e ecciesiasticos

;

e (o que é mais culpável do que se pode-

ria dizer) elles mesmos as exhortaram a

isso publicamente. Deram um grande nu-

mero de licenças a religiosos moços para

ouvirem de confissão as mulheres- . . Não
cabendo em si de furor e raiva, de vêr

que todos os esforços que faziam para des-

apegar os povos do amor que tinham ao

seu pastor, não serviam de mais que de os

azedar e animar contra elles, com grandís-

simas sommas de dinheiro ganharam alguns

juizes seculares, e os obrigaram a fazer-me

um processo crime. Constrangeram uns

com as maiores violências a ser testemu-

nhas contra mim ; venceram outros por

dinheiro; persuadiram alguns com artificios;

attrahiram outros com íisonjas e promes-

sas, para que fossem depor com jnramenlo
que eu tinha attenlado contra o Estado. .

.

Mas, em um processo tão violento e tão

cheio de nullidade, não lhes fci possível

convencer me de ter feito cousa que fosse
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indigna do meu caracter. Assim, tendo-se

desfeito em fiimo este processo crime, que

tão lodiguameote tinham forjado, passando

os Jesuítas além de todos os limites do

pejo religioso e da moderação christã, tra-

balharam por um modo ainda mais atroz

do que antes em despedaçar a minha re-

putação, a minha pessoa e a minha digni-

dade.

«Com o pretexto de solemnisar a festa

de Santo Ignaoio, seu fundador, ajuntaram

os seus estudantes e lhes mandaram fazer

danças vis e torpes, a que os hespanhoes

chamam mascaradas, nas quaes, com re-

presentações horríveis e posturas abomi-

náveis, mofavam publicamente do bispo,

dos sacerdotes, das religiosas e até da re-

ligião catholica... Estando assim masca-

rados estes estudantes, sahindo do coUegio

dos Jesuítas, correram no meio do dia por

toda a cidade, representando estas sagra-

das pessoas com estatuas vestidas por um
modo vergonhoso e indigno; e com um
sacrilégio inaudito, misturando palavras
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profanas com a oração santíssima do Se-

nhor e a saudação angélica, cantavam in-

solentemente, nâo temendo o seu desaforo

commetter contra a Egreja de Deus, con-

tra os bispos e sacerdotes, em um paiz

christão e calholico, chocarrices ridículas

de theatro, somente dignas de gentios on
de herejes. Alguns d'elles, misturando es-

tas infames cantigas com a oração domini-

cal, em vez de acabar dizendo : E livroi-

nos do mal, diziam : E Hvrai-nos do Pala-

fox

.

.

.

tOutros, passando ainda mais adeante

do que o fizeram nunca os gentios contra

os christãos, faziam sobre si, á vista de

todo o povo, com pontas de boi, signaes

da cruz e clamavam em voz alta : Eis-aqui

as armas de um vfrdadeiro e perfeito chris-

tão/ Outro, levando em uma mão a ima-

gem do menino Jesus, tinha n.i outra o

que não é licito nomear flmpudicissimum

instrtimentum. . .). Outro levava atado á

cauda do cavallo o annel episcopal e nos
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estribos a imagem de uma mitra, para

mostrar qae a pizavam com os pés.»

Para ciiações basta, excellentissimo.

Eu não quero firmar o nieu desamor
pela exploração em factos mais positivos

do que a minha quasi completa abstenção

no terreno das personalidades. O interesse

para as maiorias, em protestos d'esta or-

dem, consiste na revelação, ou antes na

publicação de factos contemporâneos, dis-

cutidos ou commentados no theatro, nos

cafés e nas praças publicas. A consciência

dirá, por mim, ao bispo do Porto se me
seria fácil colher na sua biographia de pre-

lado documentos de perseguição odiosa e

de vingança miserável contra homens dis-

linctos na Egreja portugueza por sua hom-
bridade e por sua illusiração.

A* hora em que a v. exc* me dirijo,

seria licito commentar o ridiculo e odioso

processo, menos odioso do que ridiculo,

perpetrado contra o reverendo abbade de

S. Ghristovâo de Mafamude pelas camari-

Ihas de sotaina : os depoimentos burlescos
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e as tristes accusações, tâo covardes e mes-
quinhas, que o sacerdote perseguido pôde,

de antemão, contemplar o seu pedestal nos

cadáveres dos estrangulados perseguidores.

Excellentissimo prelado, ha dezenove se-

calos que o maior espirito da antiga Roma
e um dos mais illustres da humanidade la-

vrava, como que de olhos fitos nos impos-

tores de hoje, definição que esles últimos

rec'amam : Apud altos loqui didicerunt, non
ipsi secum *. V. exc* rev."* nâo se me afi-

gura bem um d'aquelles entes privilegia-

dos a quem alludiu Juvenal

:

Queis arte benigna
Et meliore luto finxit piaícordia Titan. .

.'

Eu não reclamo dos prelados de hoje

abnegação e dotes correlativos a requere-

rem a adoração dos fieis. Não desconheço

* Cicero; tusc. qua\st. 1. o, c. 36.
2 Sat. 14, T. 3i e 35.
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que a intriga, a perturbação e o embTlste,

como armas^ a hypocrisia e a imnaaralidacle,

como dotes^ coustituiram até hoje patrimó-

nio de bispos, brahmanes, muphlis, magos,

faquirs e outros monopolistas do ceu, não

peze a honrados bispos, cujo testemunho

invoquei contra a Companhia de Jesus. O
meu protesto levanlou-se simplesmente con-

tra as saudações ás vossas virtudes^ contra

a apologia de vossos feitos, contra o fana-

tismo estúpido, que vos serve e reveren-

ceia, que hoje, como hontem, se chama
devoção, caminho do beaterio; beaterio ca-

minho da prostituição; que hoje, como hon-

tem, se traduz em vergonha do lar, em
luto e em miséria : eu, que a v. exc* me
dirijo, prelado do Porto! fui discípulo dos

jesuítas, e juro, pela Liberdade, que todos

os meus condiscipulos que nâo reagiram

contra a empeçonhada educação, a um
tempo mystica e devota e hypocrila, dela-

tora e traiçoeira, d'aquelles miseráveis,

são hoje ainda, ao cabo de dezoito annos,

dissimulados, covardes e alheios a lodos
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OS brios e a todos os deveres fio homem
e do cidadão

!

Padre ! a accusação de calumoia pronun-

ciaram-n'a já contra mim os caliimniadores

de oflBcio, os mercenários de sotaina
;
juro

a V. exc* que nâo descerei ao tremedal, a

erguer o que elles reputam a.sgravos; não
responderei sequer ás injurias do padre

Moura, mais douto em assumptos de ta-

verna do que em matéria de crilici.-mo re-

ligioso; afastar-me d'essa gente não é co-

vardia, bem sabem elles que ninguém pôde

temei os e que eu nunca os temi : é, po-

rém, licito passar de largo quando um
grupo de dementes saltita no enxurro

:

passei de largo e venho dizer a v. exc.^ as

ultimas palavras, que serão para muitos

esclarecimento e para o meu ataque (?) jus-

tificação.

Em 1545 e em lo6á o concilio de Treolo

prohibe aos bispos que tenham amantes nas

residências episcopaes,— signal manifesto

de que as tinham, diria o popular Wen-
ceslau.
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O mesmo concilio prohibe aos clérigos

que conservem em seu pod^r os filhos que

hajam tido de suas amantes.

Concilio de Montpellier (láio):

Prohibição aos bispos de lançarem fcomo
o teem feito) o inlerdicto sobre as egrejas,

com o fim de obterem dinheiro dos respe-

ctivos curas.

Copia textual do processo verbal do con-

cilio de Sens (1460):

«Os padres trajam immodeslamente, fre-

quentam as tavernas (sem epigramma ao

padre Moura) e as casas de jogo, estabele-

cem peditórios, sem auctarisação, desviando

o seu producto. . .»

-Até agora os concílios severos. Importa

desfranzir o sobrolho.

Concilio de Worms (868):

«Se um bispo fòr accusado de alguns

crimes resgatal-os-ha dizendo tantas missas

quantos forem os crimes imputados».

Basta de nojo í

Meu reverendíssimo prelado, é tempo de

concluir: sinlo-me fatigado pela attitude re-
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verente que me impõem os mens sentimen-

tos pela Egreja e o especial conceito que
V. exc* soube de ha muito merecer-me.
Diz-me a consciência, esta cousa sagrada,

mais luminosa, quando viva, do que o es-

pirito dos concílios, que é mister honroso
corrigir inepcias, prevenir incautos e des-

mascarar tartufos : n'este empenho vou
lidando em paz com a consciência, se em
guerra com os homens e desviando-rae do
bem estar corporal, em harmonia com os

dictames do seu Ghristo, meu prelado, e

com os meus. . . Se v. exc* rev.""*, no re-

cinto do seu paço, cortejado pelos seus fâ-

mulos, alguns dos quaes exultam com as.

minhas epistolas, sentir despertar o desejo

de conhecer-me, dir-lhe-hei que na carreira

ecclesiastica eu nunca desceria a bispo,

como na vida jornalística não descerei a

académico: os diplomas que me recom-
mendam junto de v. exc.*, pôde resumil-os

o seguinte, elaborado por um bispo de ou-

tra diocese^ gigante que eu contemplo com
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OS olhos d'alma e perante cnjo nome
V. exc* baixará os seus.

Ahi fica, padre, o documento:

aSilva Pinto.

«Li, profundamente commovido, as pa-

a lavras que soube conquistar à sua nobre

«e severa independência o meu singelo tra-

«balno fO Bispo).

tNo silencio que recebe de ordinário os

«meus livros, estimo ouvir, de quando em
«quando, uma voz amiga, que me envia

«uma saudação fraternal. Trabalho porque

«creio, e, para robustecer a crença que me
«incita, essa voz é para mim um echo da

«justiça futura, a que ha de dar-me lam-

«bem o meu quinhão de luz na aurora que
«se levantará então sobre as campas razas

«de todos nós,

«Abraça-o o seu amigo muito reconhecido

Guilherme Braga*.
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Por mim, sou e serei de v. exc* rev."',

sor. D. Américo dos Santos Silva, — o que
a sua conscieucia de prelado lhe disser que
sou.

Porto, abril S, 1877.

Silva Pinto.





De proflssiooaes

I

A Pátria é o órgão republicano do con-

celho d'Ovar. Dirige este semaoario o sr.

António Valente d'Alméida. Tenho a honra

de reproduzir o artigo que o digno jorna-

lista alli publicou em 1 d'abril do corrente

anno. Assim diz :

«Silva Pinto

A propósito da recita-home-

nageyn ao i Ilustre escriptor,

promovida por um gnipo de
seus admiradores e amigos.

«Quarenta annos de inconfundivel vida

lilteraria: quarenta annos bem cheios, pois

que empregados, pois que empenhados na

lucla — face a face com a estupidez e a raa-

levolencia, e frente a frente com ocynismo.
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Passo a passo, hora a hora, dia a dia, inal-

leravelmenle sensível^ ioevilavelmeote gene-

roso; trazendo ao embate do Circo as gran-

des cóleras da Justiça, as nobres indigna-

ções da Honestidade, a superior magnani-

midade dos fortes: — O bello, o admirável

caminho traçado pela persistência, a cere-

bração do escriptor ! Talento de primacial

importância, individualidade creadora, es-

pirito claro, subtilissimo, profundo; rictus

irónico, — da poderosa e rara ironia dos

Mestres, —como ha-de o pobre de mim es-

quissar a Obra, fallar do auctor : insuíBcien-

lemente, mesquinhamente para que cine-

matographal-a quem o não sabe, quem o

não pode, quem o não deve, portanto?!

Citar, rascunhar nomes, dar aqui a bro-

xadela de um adverbio, pintamonar, desco-

radamente, o trecho preferido no concerto

e amplidão do edifício, aquelle pórtico, além

a ojiva e aqui o florão simbolista, — figurar

a rima dos seus sessenta volumes como o

completo da Nave tecida em pedra, gizada

era sonho, harmoniosamente perfeita e ga-

i
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Ihardamente imperecedora. . . citar, dizer,

se os litulos sâo do que todos sabem e to-

dos, salvo os tolos e isso não conta, todos

unanimemente idolatram ou pelo menos res-

peitam ; citar, n'este caso, é inutilidade, é

pedanteria, talvez.

tPaginas vivas e inimitáveis que hão sem-
pre ter quem as leia amorosamente, quem
as admire, quem n'e!ías veja, lucidamenle,

uma riquissima, uma personilissima dição
;— única sob a sua forma e no seu pujante

caracter : única e sempre naturalmente es-

pontânea de seiva florida e juveniimente

vivaz... paginas que um prelo palpitante

— Alma— tem pela vida fón e pela edade

adeante marcado, documentado, deixando-

se pelo papel a si mesma, sem se gastar,

sem se corromper!
«Paginas— quantos miltiares ! — de enter-

necida piedade pelos que soffrem,%ie irre-

ductivel severidade para os que gosam, —
de um lado a devoção e dedicação pelos pe-

quenos e pelos fracos, do outro, indomável

nas suas arestas, a inconciliação insubmissa
A PSOCKT.LA 92
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com os que vexam, com os. que oppnmem:
os fortes, os plantnrosos e os hábeis: per-

manentemente o fnndo de mais sympathia

e o de maior accordo na obra direita e admi-

rável do escriptor,— homem de coração

n'uma penna de oiro

!

«A devoção pelos fracos, quero dizer os

desprotegidos, os sobrecarregados ; a sym-
pathia pelos pequenos, — devoção e sym-
pathia miUtantes.^ eis do que eu teria que-

rido fallar, porque, de facto, é o que mais

me eleva à admiração desde os Combates e

Criticas, as Noites de Vigila, e o Alma Hu-
mana, até ao ultimo volume, do Frente a

Frente : parte da serie notável em boa hora

iniciada com a Pkilosophia de João Braz. .

.

um caloroso brado a favor dos nús, dos fa-

mintos, dos pobres diabos da amargura.

fEssa philosophia, principio e modo na

vida, tefho-a de.baixo de mão, para as me-
ditações solitárias e para as energias reno-

vadoras ; necessariamente, um bom livro,

valendo mais, muito mais que qualquer for-

malidade da elica, calva, hierática, secca

;
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e não conheço a Siiva Pinto nenhum volu-

me que nâo seja uma boa acção; um nobre
trabalho pela Justiça.

«Pamphletario, Silva Pinto em cada seu

livro, pelo sarcasmo, pela ironia plácida,

por o que os inglezes chamam humour, in-

cansavelmente, faz o processo do mundo
velho, o mundo podre, o mundo iniquo—

^

que é o seu, que é o nosso ; ai de nós I e

por quanto tempo 1 Como poucos dos libe-

lislas, porém, o alto escriptor não ataca só

meramente, a representante de tal torpeza

de tal absurdo, de tal iniquidade : o acci

dental, o fortuito : — vae a sua penna uer

vosa ao fundo negro do poro e sarja e ana

tematisa a instituição e o facto, no que ha

n'elles de permanente, de originário, de

organicamente insolúvel pelos meios tími-

dos de endireiladores sem firmeza, quando

nâo, sem sinceridade. Vae a sua penna e

escava, árdua obra de sapa, fatigadora, des-
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alentando pela viscosidade molle, que a du-

reza petrifieada estimula, vae e rasga com
a galhardia e tenacidade de um campeador
de Justas antigas— annos a fio na brecha,

ao fim, fecunda como um mar ; resistente e

bella como um diamante.

cTarefa áspera, superior destino : servir

a causa que traz pobreza, por Capitólio ter

uma penna ; mas amontoando livros sobre

os homens, traçar o rnane thecel pharés que,

os que pisam, ao accordar de suas festas

hão-de vêr um dia, pontualmente, no irre-

vogável das supremas leis que regem os

factos.

tPontualmente, irrevogavelmente, embo-
ra com vagar : Ça ne marche pas para a

demorada e anciosa espectativa de sessenta

annos sem o seu abraço ; mas ao cabo, e

determinativamente, em movimento irrepri-

mível.

«Difficil, por demais, nâo é apear um
ídolo ; mas já canceira só de títans é o ar-

rancar do alicerce cimentado á terra, — a

raolle raacíssa onde se fez throno, — e ha
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muitos annos que o camarteio de Silva Pin-

to embate contra a ultima, teimosamente,

para que apóz o bonzo cabido nâo se le-

vante um mais novo e nem por isso menos
monstruoso.

aHa muitos annos que dá batalha eo es-

forço, o cristalino trabalho, não é perdido

para as gerações que o saúdam ; vae acla-

rando o horisonle
, já nós, os novos, nos

aqueceremos ao sol, á libièrdade do novo
dia; nós, para com o homem que finda a

jornada sagrada, seus devedores do trium-

pho, seus bemfadados herdeiros : — e na

aspiração seus discipulos.

«Quarenta annos de litteralura, distincta

entre a mais distiocta que em Portugal se

tem feito, dão bem direito à honra civica

dos concidadãos, com o significado na lati-

tude de;— consideração nacional. Mormen-
te quando essa litteralura é posta indefessa-

mente, ao serviço do bello, do justo; quan-

do pleiteia pela razão e quando batalha pela

verdade, pela humanidade:— pela Bondade
sem juros.
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«Honramo-nos, erguendo o trabalhador

mental nos escudos, e livranao-nos, de uma
cajadada, de «ingratidão» e «estupidezi, o

que teriam de nos chamar, amanha, os nos-

sos irmãos quando reparassem o nosso

erro.

«E foi apenas para isto— exarar a mi-

nha profunda homenagem, sacudir a agua

cá do capote, que este, desalinhavado, ves-

go, mas puro pela intenção, sahiu a lume
por mal de sorte.

Sem requerimento .. . percebem?»

11

Da Voz da Beirai redigida em Oliveira

do Hospital, pelos srs. Manuel Telles e Pa-

dre Luiz Augusto Martins (n.® 52 do sema-
nário) :

«Li ha dias, n'um jornal de Lisboa, col-

laborado assiduamente pelo grande escri-

ptor Silva Pinto, um notável artigo de sug-

1
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gesliva critica a uma característica feição

da Dossa vida naciorjal.

«O auctor d Philoscphia de João Braz^

em cuja prosa se mistura, como na de Hen-

ri Heioe, numa estrauha fusão, o humoris-

mo mais scintillante e vivo ao mais severo

e azedo pessimismo, ha-de ficar entre os

jornalistas da nossa época, como um dos

primeiros, senão o primeiro, embora os

seus artigos de critica aos acontecimentos

diários não tenham no paiz o renome e a

procura, d'a]guns, que cura muito menos
merecimento do que elle, conquistaram as

graças da opinião publica.

«Nâo é que a prosa de Silva Pinto, com
o seu ar cuidadamente htterario, esteja fora

do alcance da educação e gosto artístico do
nosso paiz. Não ; embora cultivadamenie

litleraria, a sua [tosíi é «fuma composição

tão simples, d 'um mechauismo de forma

tão commum e vulgar, qtie muito peor são

de ^tí entenderem os artigos algo espaven-

tosos. ..

«O que rouba a Silva Pinto a populari-
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dade e o prestigio que a sua missão de

jornalista, por tantos tilulos devia conqui*-

tar-lhe, é a sinceridade feroz dos seus arti-

gos, desnudando as questões a que se af-

ferra, transfornaando o papel em mesa de

autopsia e os assumptos em esqueletos de

cadáveres. E não é d'isto, d'esla verdade

palpável e cruel, verdade que doe, mas que
salva, que o paiz mais gosta d'ouvir. *

fO que o paiz quer é que lhe fallem ao

sabor dos seus desejos, que lhe adivinhem

os gostos d'occasião, uni pouco de má lín-

gua hoje, um bocado de louvaminha ama-
nha, tudo adentro e por eterno motivo, da

soma politica sertaneja. Lá irrHarem-lhe os

nervos é que não. Muito menos mudarem-
Ihe de assumpto e ferirem outras notas de

qualquer suja podridão social. Respeito aos

1 Fala Càmillo Castello Branco, em seu Prologo,

dos meus Combates e Criticas: — «Ainda náo con-

quistou ã populanté popiUacière : para isso falta-lhe

escrever mal.»

8 P.
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focos infecciosos e... de largo! Conservan-

tismc inlransigenle até no que é mau. Quan-
do muito a ladroagem dos governos, o ba-

tido descrédito dos Mariannos e dos Navar-

ros. Isto para as formidáveis cargas ao gos-

to popular. Para os elogios e encómios ao

mesmo aperitivo gosto, a rigeza de pulso

do Franco, a honradez lendária do José Lu-
ciano, as qualidades parlamentares do Al-

poim on do Arroyo, as habilidades finan-

ceiras do Marianno, o aprumo e talento de
grande estadista do Hintze e outras quejan-

das e por demais sabidas parlapatices.

«E não ha quem os tire para fora d'este

invariável thema de critica.

«E' que não ha nada mais fácil que tal

syslema de encher joruaes, systema que,

de resto, cahiu no gosto do nosso publico,

que não comprehende outro e não quer que
d'outro lhe fallem. Ou não fossemos nós o

povo que perto de dois séculos, esperou e

acreditou na vinda de D. Sebastião! Certa-

mente que a politica do nosso paiz é um
elemento fundo, em que se podem buscar
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motivos de largos livros de critica sobre a

Dossa decadência, quaolo mais, simples ar-

tigos de fundo periódicos Certamente que

assim é. Mas o nosso jornalismo é que não

se occupa a rebuscar no cavername pollni-

do e arruinado da chamada náo do estado

os tubérculos que a Gzeram apodrecer. O
que o nosso jornalismo não faz é applicar a

essas baterias de animalculos, os soros anti-

pestosos que uma boa observação do mal e

uma clara coraprehensão das modernas theo-

rias scientiticas, pbysica e moralmente fal

laudo, aconselham. O nosso jornalismo está

tão atrazado para esta epocha de rigorosa

observação e estudo, como um medico que

desconhecesse as grandes descobertas e

princípios chimicos de Pasteur, e fosse no

tratamento da raiva ou da tísica applicar a

agua quente p sangrias do bom collega do

Gil Blas. O nosso jornalismo lembra, pre-

cisamente, uma grande multidão de pessoas

assistindo de terra a um naufrágio, n'uma

gritaria de ensurdecer, soltando lamenta-

ções, e torcendo as mãos aíílictas, mas sem
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que nenhuma se lenibre de qualquer expe-

diente libertador, e que nenhuma se atire

ao marjevando as bóias salvadoras aos náu-

fragos.

«Silva Pinto, que preferiria quebrar a

penna a torcei a e accommodal-a aos hábi-

tos e gostos do vulgo, salienta-se n'este es-

tagnado meio jornalistico de PortugaLNão
passa o tempo a dourar pílulas, para illndir

o bom paladar dos que lêem. Dá lhas a en-

gulir como as faz, amargosas e duras. E é

assim que ellas fazem melhor, embora os

doentes lhe torçam o nariz.

«Depois, Silva Pinto, não se limita a fun-

cçôes meramente especialistas no diagnos-

tico de determinadas doenças. Abrange nos

seus estudos todos os varisdos ramos da
palhologia social. Abre todos os cancros,

pensa todas as chagas, lacteia todos os sym-
ptomas.

«Assim, elle tem ferido e adivinhado os
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mais recônditos tumores do dosso organis-

mo collectivo e nos cáusticos violentos que

a muitos tem applicado, jà decerto outro

doente, de menos degenerado temperamen-
to, teria saltado a terra prompto para uma
nova vida. Que, nâo basta quem nos cure e

nos dê remédios infalliveis ; é preciso que

nós nos convençamos da efficacia doestes e

que ajudemos, na nossa vontade de viver,

o medico e a therapeulica.

«Vou porém referir-me directamente ao

artigo de Silva Piulo, a propósito do qual

venho de bordar as considerações que para

ahi ficam.

«Versa esse artigo, em que entra a per-

guntas o philosopho Tibério, sobre o bom
conceito publico do tríumphadores politicos

pelo trabalho enérgico de tnuiíos annos e a

adiposa gordura da banha que os reveste

em confronto com a magreza e perguiça in-

genitas dos chamados intellectuaes, escri-

ptorts, artistas, homens de pensamento,

etc. Tibério, quer que se tire o chapéu res-

peitosamente àquelles senhores que levam
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uma vida inteira de trabalho e se não dè

tanta consideração a estes pelo pouco que

fazem, pela sua peculiar indolência. Des-

culpa a gordura d'aquelles e não admitte

que estes se revoltem contra a injustiça

que os condemna à fome.

fSilva Pinío ouve; mas o Tibério apanha

pelas ventas esta lambada que se repercute

sonorosa e a arder nas ventas de quantos

Tiberios philosopham sentenciosas alarvi-

ces por esse paiz além

:

— «Ha um ponto de critica, muito bem
assente, que vincula as faculdades de go-

vernantes e de governados, na ditosa pátria

minha amada. E' licito (!) a um birbante

sem escrúpulos e com cadastro abafado, a

um charlatão de feira politica, no jornalis-

mo de pé fresco ou fora d'elle, collar se

durante annos á arvore orçamental, sugar-

Ihe a seWa, comer-lhe as folhas, esgarçar-

lhe os ramos, apodrecer-lhe o tronco e met-

ter no próprio bojo toda aquella vida, toda

aquella seiva. Avoluma-selhe o bandulho e
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cria-lhe lastro o péllo. A voz adquire-lhe

tom auctoritario. Do troca-tintas surge um
conselheiro, mais ou menos director geral

com fundadas aspirações a ministro O ma-

landro está no fundo do cavername.

€Este trapólas prospero é um animal to-

lerado. Contra si apenas conta os invejosos

menos habilidosos ou menos felizes — S30

os inimigos evidentes. Os homens que des-

prezam, por direito de caracter e de con-

quista, não produzem perturbação. Refoha-

se, espoja-se, triumpha o tolerado. E' do

tempo; é histórico.

«As exigências severas só se applicam ao

homem de pensamento, ao artista, ao homem
de talento. Esses sim : precede-os e segue-os

a repuiação de gente dissipadora. Quanto

custou ao seu paiz Latino Coelho, accusado

de perguiçoso por todos os relaxados e por

todos os imbecis da sua terra ? Menos do

que um activo 8 sujo galopim. Quanto tem
devorado o nosso grande Raphael Bordallo,

que nas suas caricaturas só olvidou ou des-

prezou a de um tribunal d'honra constitui-
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do por gatunos ? Ralé de estúpidos miserá-

veis ! O mais apropriado assumpto para lhes

distrahir as memorias seria a historia da

agonia dos superiores mortos pela miséria !

Depois um sonoro concerto de lamentações

hypocritas — pela Humanidade e pela Pá-

tria !»

Ill

Do Correio da Estremadura (n.° 9i3), de
Santarém

:

«Silva Pinto, o grande philcsopho e pen-

sador, que dia a dia vem escrevendo cora

a sua scintillante penna, nas columnas do
nosso collega a Época ^ deu agora á estam-

pa uma carta do nosso malogrado conterrâ-

neo José Eugénio dos Santos, uma preciosa

existência que a morte ceifou ainda no ver-

dor dos annos, que aqui vauios registar no
jornal que teve a honra de receber em vida

d'esse talentoso rapaz a sua primorosa col-

laboração.
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«Diz Silva Piolo :

— «De uma cidade que é capital de uai

dislricto contíguo ao de Lisboa, recebi em
1903 umas considerações, em prosa e ver-

so, suggeridas por um artigo meu, a que
se referem e que abaixo reproduzo, para

completa comprebensâo de tudo. Esse arti-

go, que viu a luz n'uma folha de Lisboa,

acha-se no meu livro N'este valle de lagri-

mas, publicado em 1896. Quanto ao origi-

nal que elle determinou, levou sumiço,

quando o recebi e só hoje me reappareceu.

€ Ignoro se o meu correspondente, gra-

vemente enfermo ha seis annos, vive ain-

da, para ver reproduzido em publico o seu

trabalho. Oxalá ! N'esse caso, aííirmalivo,

poderá hoje receber o aperto de mão, de-

morado, de um companheiro. . . em amar-

guras.»



353

Eis a carta :

f . . . Sr. Silva Pinto.

«Dei-rae hontem a pensar sobre aquelle

seu artigo do Popular, a respeito do Suicí-

dio, e d'ahi resultou esia carta a V., a

quem nâo tenho a honra de conhecer pes-

soalmente, e que muito menos me conhece

a mim. O caso, além de extranho, pôde pa-

recer disparatado; mas não o será, talvez,

inteiramente : 1.° porque quem escreve para

publico coramunica em espirito com muita

gente que nunca viu, e ahi lem os seus co-

nhecidos, e até os seus amigos, e ainda os

seus inimigos; 2.° porque ha n'aquelle ar-

tigo opiniões, que eu nâo estou habituado

a ver em escripta, ou porque poucos sai-

ham sentir assim, cu porque nâo tenham a

coragem de o publicar, e com as quaes a

desventura de ha muito me pòz d'accordo;

3.° finalmente, porque, por aquelle respeito

pela dôr alheia, lâo natural em quem tem
sido rudemente contundido pela adversida-

RA PROCELLA %
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de, V. poderá achar extravagante, nâo
achará de certo ridículo, que eu busque,

por um momento a natural consolação dos

tristes de desabafar um pouco com quem,
pela afinidade de opiniões, tão bera nos

possa entender— e sobretudo quando essa

pessoa é alguém.

tMas o que pôde importar a Y. a mi-

nha vida?

«E' verdade isso; mas o que poderia,

por ventura, importar-lhe, como escriptor,

seria a apreciação das suas opiniões por

quem o lê : e o fim principal d'esla carta é

que V. saiba que alguém, cá dos confins

da geral, disse : apoiado

!

«Ora, pois : ha no referido artigo de V.

duas affirmações que eu particularmente

acceito e aprecio: i.^ que, desde que o
porquê da vida se afundou, a continuação

d'ella deixou de ter razão de ser; 2.* que
o suicídio nâo é um acto de cobardia, mas
de coragem : cobardia é conseíitir na cooti-

nuação da vida, depois do naufra*gio de todos

os estímulos que a manieem e justificam.
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cN'esla ordem de idéas, alinhavava eu, já
ha bastantes annos, as seguintes linhas:

ULTIMA PENUlBBRfl

•S€ ha homens que ao revolto turbilhão da vida

Somente p'ra soffrer parecem ser lançados,

Que pôde haver de extranho no acto do suicida,

Que só busca, a final, nm termo, ama fugida.

Aos seus dias maguados ?

Se foi só para a Jór, somente p'ra soffrer,

Que alguém depoz no mundo esse infeliz precito,

Em face da razão que crime pôde haver,

Se busca libertar-se de um viver afflicto,

E emfim, quiz morrer ?

Acaso alguém tem culpa de se achar no mundo ?

Que pôde pois haver de extranhc e singular,

.Se ejle tenta volver, se tenta regressar

Ao anniquilamento eterno — esse profundo
E inconsciente estado a que o foram buscar ?

Onde está pois ahi a excep'^ionai tor][»eza,

Levitas da Moral, interpretes da lei ?

— Pra que folgue a Moral forçoso é com certeza

Que pene, que agonize e soffra a Natureza ?

— Philoíophos, dizei I
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E será justo, ó Deus,

Ta que deves ser bom e ser compadecido,

Que eu seja d'infortunio eterno perseguido,

Como expiando crimes que náo sejam meus
Ou faltas que jamais eu haja commettido !

Náo ! pois bem : quando em fim a esperança é já
perdida

E a dôr nos alaneeia,

Que ao menos seja livre p'ra sahir da vida

O que só n'ella entrou pela vontade alheia 1 »

«Quando isto appareceu em letra redon-

da chamaram-lhe subversivo. Será.

«Pela morte de Anthero escrevi ea tam-

bém :

AO SUICIDA

ANTHERO DE QUENTAL

«Como eu te quero, ó alma delicada,

Sensitiva que a m5o da dôr feriu,

E do rude contacto maguada
As pétalas mimosas retrahiu !

I
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Ah ! tens razáo ? p'la dôr purificada.

Foste p'ra Deus se o ba ; e a não o haver,

Deixa a Moral bradar 'scandalisada,

Que a gente também cansa de soíTrer.

Quantas vezes, em vida, nós morremos
(Horas cruéis em que desfallecemos)

Antes que surja a bala rederaptora !

Quando virá também o meu rtsgate !

Quando o lance final que dé o mate
No jogo d'esta vida esmagadora?-»

fPois apesar de assim pensar do suicí-

dio, ainda hoje sou vivo — e em que con-

dições ! Tisico ha 5 annos— lisico em ul-

timo grau, sem esperança de qualidade ne-

nhuma, que justifique a minha existência

!

Apologista do suicidio e sem coragem de o

praticar : o que de ha muito me deu a con-

vicção de que o suicidio é um acto de co-

ragem, que não é dado a todos pôr por

obra. Verdade seja que amda lhe não per-

di de todo a esperança ; mas já deveria ler

sido.

V. que, ao que parece, tem olhado tau-
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to para a dor hiimaDa, desculpe a imper-

tinência de mais um triste, dos muitos que
ha por este mundo.

«Santarém, 18-1-903.

«Sou com toda a consideração

«de V. etc.

tJosé Eugénio dos Santos.»

IV

Da Chronica (n.° 14), revista litteraria,

propriedade de A. M. Pereira :

•<SILVA PINTO

«Não vou fazer-llie a biographia, que essa

seria longa e matisada de traços irisados,

cheios de amarguras humanas, de desillu-

sões das cousas e dos homens, e de verda-

deiras victorias litterarias, d'aquellas que
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criam um nome e atravessam uma gera-

ção.

«Em dizendo que elle foi o discípulo di-

lecto de Camillo, creio dizer mais do que o

sufiBciente para acentuar o seu grande va-

lor.

tDos que léera, creio que não existe nin-

guém em Portugal que nâo conheça o nome
de Silva Pinto, esse Schopenhauer porlu-

guez, que em boa prosa vernácula tem, sob

o pseudoaymo de João BroM, derramado
taças de critica, de philosophia, de obser-

vação e de critério.

«Incontestavelmente, este homem é um
talento de primeira ordem, ao qual encon-

tro o único defeito de conhecer a sociedade

quando a descreve, e desconhecel-a quan-

do lida com ella.

«Silva Pinto é um amargurado e um des-

illudido. Pela lente claríssima de seu pes-

simismo ultra, vé todas as misérias da alma

e todas as criptogamias nocivas do espirito.

«Coração de poeta, elle quizera que o

Bem e a Virtude, o Amor e a Sinceridade,
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reinassem na Terra ; mas infelizmente, é o

contrario que preside á marcha da Socie-

dade.

«Isto fal-o rir no papel, como só elle

sabe, em rajadas' de espirito e avalanches

de ridiculo que abalam os mais sohdos fun-

damentos da imbecihdade e da hypocrisia

humana, mas também tornam-n'o áspero e

espinhoso no trato pessoal.

«Etle desconfia de tudo e de lodos, e

afinal ainda ha quem o estime e muito

quem o aprecie.

«Prouvera a Deus que elle um dia se

convencesse d'isto, afim de lhe serem mais
doces os dias da sua existência

!

tTeem-lhe dirigido as mais persistentes

e cruéis settadas, mas n'isto reside o seu

grande valor.

«Um mediocre — ri-se a genle d'elle e

passa adiante.

«A um talento é costume fazerem cerco

em regra os vaubans da lilteratura, e as

ratazanas das lettras.

«Camillo percebeu-o e reconhecia-lhe o
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valor, e é este o mais honroso e soberbo

florão da sua coroa litteraria.

«E' na critica que elle tem demonstrado

toda a pujança do seu talento, vendo os

homens e os factos nítidos e reaes através

a espessa camada das apparencias em que
elles se envolvem.

cNinguem como elle surprehende melhor

um delicto em flagrante, expondo-o vivo e

a espernear á gargalhada publica.

cA sério, é cáustico, arrojado, violento

e soberbo, e a sua penna fustiga e corta

as carnes como um látego biblico. Amigo
disvellado das creanças, elle concentrou no

pequeno Marins todas as suas aíTeições e

sentimentos, farto o coração de sangrar,

ferido pela ingratidão dos homens.

«E essa aíTeição é a nota vibrante e ní-

tida de que foi a maldade social quem crys-

lalisou o seu coração nascido para estimar

e ser estimado, malgi'é todas as excentrici-

dades do seu modo e feitio particular e es-

pecial.

• Como vêem, isto não é nem a sçmbra
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de uma biographia, mas apenas uns leves

traços do homem em quem reconheço um
dos mais talentosos e autorisados escripto-

res do meu paiz.

•Alfredo Gallisi,

V

Do Gabinete dos Repórters :

«Eis um nome de corajoso e audaz fun-

dibulario, que o nosso pequeno mundo das

lettras tem julgado com a mais desfavorá-

vel e crua injustiça... Elle é um revoltado,

seguramente ; o seu grande espirito reage

com a mais brutal energia contra a ideia

feita capacho, o espirito feito adulação. Li-

brando-se alto e de longe, a sua possante

individualidade foge de misturar os seus

protestos ao concerto coaxante das rãs que
no charco pedem um rei. Mas também, de

cada vez que o cacete providencial, cahindo
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de chofre na agua, assusta e debanda os

pobres reptisitos, elle, de cima, ri... D'ahi

a lenda de rebelliâo, de inlraciibilidade com
que lhe teem arriçado o nome os que o

odeiam e o temem.
fE todavia Silva Pinto, a dentro das as-

perezas do seu temperamento excessivo,

guarda uma alma extremosissima. E' ver a

facilidade espantosa, a espontânea e viva

arrogância, o desinteressado afan e a alar-

mante alegria com que a sua penna se

apresta a defender toda a idéa grande,

todo o pensamento levantado, toda a ini-

ciativa fecunda e generosa E' ver como em
todos os tempos e situações da sua vida

attribulada e ravinada de infortúnios, sem-

pre o seu espirito enfileira ao lado do Bem,
e sempre, quer seja o polemista ardente

dos Combates e Criticas, quer o resignado

philosopho João Braz, elle tem alma e co-

ração para baterem unisonos com a des-

graça, e vergastarem a poder de indignação

e de sarcasmo a impudência triumphante
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dos graodes malandrins dispondo da sorte

e da "fortuna.

No cyclo restricto das suas predilecções,

oa commovida evidenciação dos seus affe-

ctos, teem logar á parte os seus irmãos

meotaes, os seus mais particularmente afins

pelas privilegiadas modalidades do espirito.

—Teve-o Camillo, o seu mestre e carinhoso

amigo de tantos annos, de cujas tremulas

mãos, já entresilhadas por um exaspero

senil de nevropatha, que o isolamento e a

dor exaberbaram, o DOtavel critico soube

colher a herança e o segredo dos mais ri-

cos e abundantes mananciaes de vernacu-

lísrao da lingua portugueza. Teve-o Cesário

Verde, esse ephemero incomprehendido,

que, gerado no seio d'esta sociedade pu-

rulenta, molle da espinha e do cérebro,

em cuja lassidão crepascular, como n'um
esgoto, se afogam todos os ideaes e flores-

cem todas as intrigas, havia de succumbir

cedo, fatalmente... Uma estrella n'um pân-

tano, não ha exemplo; só por empréstimo,

reflectida do céu.
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«Acabámos de escrever que Silva Piolo

herdou de Camillo o segredo de escrever

bem, e é verdade. Nenhum escriplor entre

nós é hoje mais vernáculo, nenhum dispõe

d'nm estylo mais másculo, mais synthetico,

nem d'um mais pittoresco, variado e inten-

sivo poder de expressão. Cumprindo á risca

a conhecida formula de faine, «de que toda

a Arte consiste e se resume na manifesta-

ção por concentração*^ Silva Pinto usa e

possue uma prosa singular e iuconfundivel,

em que o mais penetrante vigor se casa

com o mais nobre atticismo, com a mais

limpa sobriedade, e que o feitio especial

do seu temperamento, e as demasias cau-

daes da sua sensibilidade^ fazem palpitar de

não sei que extranho nervosismo, fazem
vibrar d'uma uóta dolorida e lúgubre, fun-

damente humana, que inalienáveis predi-

lecções rhellioricas nunca deixaram com
tanta sinceridade manifestar mesmo ao pró-

prio Camillo.

«Temos pois Silva Pinto um descontente,

um revoltado, um azedo, um monge-/rap-
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pista da Liberdade, do Amor e da Justiça.

Sempre o foi. Desde os seus primeiros

tempos bohemios, em que, uo Porto, dava

a lume o folheto Controvérsias e estudos

litterarios (187h), e fustigava as instituições

e apavorava o burguez com os sueltos d'um
escarnÍDho jornal, a poder de difiSculdades

sem conto impresso n'um recanto escuso

de viella. Onde residirá a causa, d'onde

virá o phenomeno?
«Em primeiro iogar, elle é demasiado

sensível, o que o torna infinitamente des-

graçado; o seu temperamento melindroso

e facilmente excitavel fal o sentir demasiado
as pequenas coisas, os contratempos fataes

da existência ; dá-lhe violentas repercussões

do mal dos outros; leva-o a appetecer um
eerto numero de sensações doces e delicio-

sas, que não existem senão nas novellas e

que são a desesperada miragem e o triste

alento da Vida... Em segundo Iogar, a

própria acuidade do pensar e do seniir

tornou-o sceptico antes de tempo. N'este

pavoroso ruir das religiões e das socieda-
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des, n'este rebeotar de innovações, D'este

pele mele de doutrinas, a precoce avidez do

seu espirito, muito rapidamente esclarecido,

desnorteou-o, trouxe-lhe vertigens, gerou-

Ihe breve o desencantamento e o desgosto

por toda a obra dos homens.
«D'ahi, as antinomias e os altrictos com

a sociedade, as revoltas com a gente e as

coisas do seu tempo. O pensamento contra-

ria-lhe a sensibilidade ; diz-lhe o juizo que
é mau aquillo que a phantasia e o coração

iam prestes endeusar; a frialdade da argu-

mentação parecia-lhe as escandescencias do
instincto. Por modos que, em ultima ana-

lyse, a sua torturada forma de escrever, a

sua arrogância impetuosa, o seu estylo de
fel e de lagrimas, o falho alvejamento de

suas criticas, muitas vezes, provêem sim-

ples e unicamente da própria exuberância

e vitalidade das suas qualidades naturaes

;

provêem d'elle ser um dos últimos valiosos

e fortes rebentões d'uma raça cuja missão
histórica avoejou ha muito, fechada e cum-
prida, para os fumos do passado, e cujo
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papel anlhropologico vem já de loDge de-

rivando, cada vez mais reduzido, e mercê

de vários atavismos degeoerescentes, para

uma figura mesquinha de comparsa da

grande comedia humana.

^Ahel Botelho*.

FIM
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