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Vivít Domlnus , et vívit Dominus meus Rex : qúoniaffi

in quocumque loco fueris , Domine mi Rex , sive in tnorte

mve in vita , ibi erit servas tuust

Eu juro pelo Senhor , e pela própria Pessoa do meu
Rei , que em qualquer parte que elle estiver , QU

vivo, ou morto, ahi se achará o seu servo. ,^

s
Do Llv, 2.,^ ôos Rei» Cap. 15. 1<?^. isi.

E alguma virtude, Meus Senhores , deve fazer

recommendavel aos Soberanos o merecimento de

seus Vassallos , he sem duvida aquella j que serve

como de muralha ao Throno 5 sustentando-o contra

a prepotência audaz, que se atrever a profanallo

;

aquella virtude, que distingue o Cidadão , qiie he

a aima das grandes emprezas , e que o faz credor

dos elogios da Pátria, e de seu Principe, ainda de-

pois de sua morte. Nunca se poderá contestar este

direito a todo o Vassallo ,- que foi fiel ao Throno

:

durante a carreira de seus dias elle se lisongeará

de ter hum asylo contra os golpes da fortuna no

Gôraçao do Soberano, a queroc serve ; e descendo

aos horrores do tumulo deixará hiíma memoria sau-

dosa , que se irá perpetuando com seu nome pela

serie dos séculos. Ainda hoje he admirada e applau-

dida entre as Nações a fidelidade , que mostrou a

David o illustre Ètay. Quando Absalon desembai-

íihando a sacrílega espada contra seu Soberano ,e
•seu Pai , periendia usurpar-lhc o Throno, fazendo

íalvez de seu corpo estrangulado hum degráo pa-
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ra esta elevação^ quando se julgava que as colum-
nas da Monàrchia apodrecidas peío interesse hiao

çAhir r jeduzindp.a pó a Coroa, que Samuel havia

posto na .cabeça de David : no tempo, em que a
discórdia sacodindo seu funesto aixho te ^nxD^me^^^^

das Tribus desconjuntava este Corpo ,' dividindo-a

em dois partidos , publicando )à a trombeta em
Hébron

,
entre o fumo dos sacrificios , e o alarido

do povo , o Rei intruso; o fiel Etay lança-se aos,

pés de David já longe dos muros' de Jerusalent^

jurando pelo Senhor , e pela própria Pessoa do Rei ,

que elle jamais o desampararia, tendo a gloria de
estar sempre a seu lado ou morto ou vivo; Vibiê

Doininws , et vwit Dominas meus Rex'. qwmiãm^m-qiiQ:^

çumque loco fàerisj^ Domine mi Rex:^\sivf(j](^^r7;iorfe i&^^

iãMM ^'i^i Mit^ servL^, tms» r^\\ '
.J,^i cfU. iun"; oh 6:.uCj

: i i- Qtianto nao foi fatal« este Juramento *<aosipi^

migos do Monarcha ! Retrocedeo a viíftoria , que^ Q
filho rebelde julgava conduzir no ee^tcoi' de suas

i3Jialanges ; firmarao-se ..novamente; bs convulsíÃ

alicerces do Tlirrono ,e Daviti conheceo dever á?

fidelidade d"hum pequeno numero de seus Vassal-

ios ia -segurança de sua vida, e de sua Coroa. Esi

ta, foi. Senhores V ^,. virtude em que se, distinguiò

O' iilustre Vassallo ,:a:quem hoje tributamos os;:fti>

nehxss. obséquios , que sao devidos á. >ua memoria^
Este tumulo erguido pete ternura; filial , e rodea*

ÚD.,tà^ prinieira Nobreza da Nação he. hum- teste?!

irimnho pubjico . da hónr^ , que merecem > as cinzas

d^quelleí, que se. fezcclebrQ pe:los-sentinYentòs d^
3ua -fidelidade ; e eu creio y Senhores , que vós , ap^

parecendo hoje no meio desse Sanctuario, para .aur

íhorisar estar cerémOnia , -viiides .qonvQncér-ijQs !do

m r -alto
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alto conceito 5 em que tínheis aquelle , que mere-

ceo a vossa estimação , por haver guardado com to-

do o zelo a vida do Soberano , esta preciosa vida >

que nos he tao cara e que está intimamente uni'^

da com os principios de nossa felicidade , e de nos-

sa gloria. Roma consagrou muitas vezes estatuas

•^os salvadores da Republica , vio-se a eloquência

descer do alto das Tribunas aos sepulchros dos

mortos para perfumar suas cinzas 5 e cobrillas dê

flores , mostrando ao Universo que ella sabia re-

compensar os serviços dos seus beneméritos. E
porque recusaríamos nós estes mesmos Officios"

áquelle que foi como hum' escudo privado da in-

fância do nosso Augusto Príncipe , o fiel guarda

de seus primeiros dias , e que por huma condufta

sempre firme soube ganhar seu amor ? A'quelle que

também jurou estar junto a seu Senhor ou vivo

Gu morto , renovando de instante a instante os

penhores de sua fidelidade, e accendendo sobre os

mesmos degráos do Throno como sobre hum al-

tar o fogo deste sacrifício? Vivit Dominus et, A
Nação jura destinar este mesmo obsequio áquel-

les , que derem similhantes provas desta virtude

tão necessária á segurança do Throno. Do altd

deste Mausoleo parece que ella hoje nos grita:

Cidadãos , sede fieis ao Soberano , amai sua Pessoa

Sagrada , vingai seus direitos , e eu me encarrego

de vir honrar vossas cinzas nos horrores da mor-
te. Sim ; ella hoje paga esta divida á illustre me-
moria do Senhor José Joaquim de Sousa Lobato,^

Fidalgo Cavalleiro da Caza Real , Gommcndador da
Ordem de Christo , da Ordem da Torre e Espada y
e Guarda-ropa de SUA ALTEZA REAL O PRIN-

Ul CIPE



EIPE REGENTE NOSSO SENHOR. A fidelidade ,

que 110 espaço de longos annos de serviço prestou aos,

Soberanos , lhe dá todo o direito ao elogio que vou

recitar na vossa presença; e a Religião não repro^

Vara que se louve á face de seu5 altares aquelle

que a honrou nas Augustas Pessoas dos Represen-

tantes de seu Cheíe Divino, Eu não me affasta-

rei do objefto , que tenho escolhido , porque elle he

o caraéler mais nobre do Cidadão , e o mais pro-

prio a recommendar sempre a todas as Classes do

Estado que rodeao o Throno , e que d'ahi recebem

os Títulos , com que se honrSo nas suas diversas

Jerarchias.

Eu principio.

H E muito difficultosa , Senhores, a arte de

conservar-se o Cortezão na graça do Soberano , a

quem serve. A intriga não dorme , em roda delle

vigiando o momento em qne possa morder sua

conduéta , e denegrir a probidade de suas acções

:

a malevoíencia se atreverá a subir ao mesmo Thro-

no para offender o vassallo , que serve a seu lado ,

se ella descobrir na sua marcha algum meio de

introduzir-se. O mundo sempre vio com ciúme es-

tes reflexos de magestade , que os Soberanos lançao

sobre as pessoas , que merecerão ser dignas dos seus

favores ; e pondo de parte os titulos , que as cha-

marão a esta predilecção , empenha-se a affastallas

da presença , que as felicita. Tem acontecido ás ve-

zes que sujeitos de baixos sentimentos abusem des-

ta confiança , com que são honrados , substituindo

a ingratidão á fidelidade , que os recommendaria na

graça de seus Senhores. Aman perde-se nos pala«

cios



cios de Susa e Ecbatana ao lado daquelle mesmo
Monarcha ,

que o revestira de tanta gloria , e de

cujos benefícios elle não soube aproveitar-se : o san^

gue deste vassalío rebelde lava o Throno mancha-

do por suas olíensas , e sobre sua cabeça abatida

o fiel Mardocheo firma o pé para subir aos bra-

ços de Dário. Sejan^esquece-se nos degráos do

Throno , do respeito que devia ao César seu Se-

nhor , aspirando a subir mais alto do que permit-

tia sua condição de vassalío ; porém o Tybre en-

gulio seu cadáver , e apagou sua memoria proscri-

pta. Eutropio he constrangido a despir aos pés de

Arcádio as msignias d^honra , com que este o con-

decorara , não sabendo ser fiel a quem soube ser

constante em protegello. Com tudo a Nação Por-

tugueza lisongea-se de ter visto em todos os tem-

pos ao lado de seus Soberanos vassallos dignos de

sua estima , a quem sempre a fidelidade sérvio de

escudo contra a má fortuna , como disse o Filoso-

fo de Cheronea fallando desta virtude. Ainda hoje

as historias nos recordão os Nomes de hum For-

jaz , que até na desgraça e fora do Reino pela Lei

da prosQripção , atravessou as barreiras que lhe e-

rão defendidas , e correo em auxilio de seu Sobe-

rano , quebrando as fúrias de seu inimigo na bata-

lha de Santarém : d'hum Duarte de Menezes , que

fez de seu Corpo hum muro para salvar a vida

de seu Amo o Senhor D. Afibnso V. accomme-

tido pelos Mouros : d'hum Annes Penedo , cujos

serviços forão tão gloriosos ao Senhor D. João

Mestre d'Avis : d'hum Estevão Lobato , Guarda-ro-

pa de EL-REI D. Pedro L, cuia fidelidade será

4empre eterna nos Fastos da Nação,
,.

* Se
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Se a quelles dignos vassallos fizerao hum par-
ticular estudo em se mostrarem fieis a seus Se-
nhores , estes não menos se empenharão em en-
grandecellos ^ estimulando os brios das gerações
vindouras para marcharem apôs de seus exemplos.
Tal foi o Timbre da Familia do lllustrissimo Se-
nhor José Joaquim de Sousa' Lobato, sempre em-
pregada com credito no serviço do Throno; A
fidelidade lhe veio com a nobreza de sangue de
pai a filho como a mais rica porção de sua heran-
ça; virtude de que mostrarão mil testemunhos seus
Avós, descendentes do famoso Eannes Lobato bem
conhecido no Reinado do Senhor D. Fernando , e
companheiro inseparável do grande Conde de Bar-
cellos, cuja fidelidade brilhou nas acções de Rio-
maior e de Lisboa , merecendo na célebre bata-

lha de Aljubarrota ser armado Cavalleiro pelas
Regias Mãos do Senhor D. João L Procedendo
"de Troncos tão respeitáveis , que sempre ííorecê-

rão em roda do Throno, como poderia degenerar
aquelle que conhecia a inteireza de seus Maiores,
e que a julgava como a base de sua elevação? As
primeiras lições que elle ouvio, as primeiras vozes
que soarão a seus ouvidos , os primeiros exemplos que
ferirão seus olhos forão as recomendações desta

mesma virtude , que devia servir de alicerce ao
seu merecimento. Instruído nesta escola elle se

ensaiava para ser hum dia Cortezão , entrando na
mesma carreira já iliustrada por seu Pái : o favor
do Soberano o chama ao meio da Corte, e desde

este momento começa a sua vida politica. Na Cor-
te , neste theatro movediço , onde a scena varia a

cada instante , onde debaixo das apparencias do ra-

pou-



pouso brilha o movimento mais rápido , nesta Re-

gião de intrigas occaltas , onde a prudência tem
hnma marcha incerta, onde o caminho da prospe-

ridade vai dar muitas vezes á desgraça , onde o me-

recimento modesto he esquecido , porque não se e-

nuncia , e o que se ostenta he opprimido , porque

se teme ; sim neste grande Oceano das paixões , el-

le soube conservar-se sempre preso á anchora de

sua fidelidade :, sem temer os balanços da politica

no meio de mil pertendentes que aspiraria o á con-

fiança privada do Monarcha. Alli creceo ao lado

do Throno servindo com zelo sempre indefeftivel a

NOSSA AGUSTISSIMA SOBERANA, ao Senhor

Rei Dr PEDRO III. de saudosa Memoria, recebendo

das suas Mãos as primícias destes favores, que no de-

curso de seus dias acabou de completar a magnifi-

cência do Nosso muito Alto e muito Poderoso

príncipe, Elle teve a gloria de vér nascer no
esplendor da Purpura o Herdeiro Futuro da Coroa
que a Providencia por destinos occultos reservou

para o Throno , dando-lhe como a Ephraim a ben-

ção que pertencia a Manasses , e fazendo cahir so-

bre sua Digníssima Pessoa o direito de PrimoL^eoi-

tura , que competia a seu esclarecido Irmão sempre
chorado. Elle se lisongeava de ter beijado ainda

no Real colo Materno a Mão , que havia ser com
elle tão bemfeitora , de ser testemunha domestica

dos primeiros vôos destas virtudes , que fazem hoje

nossa felicidade, acompanhando já desde a infância

Aquelle^ que tomando a vara do governo não se

esqueceo de o destinguir. Enchendo os deveres de

sua obrigação elle também hia enchendo o nume-
ro de seus annos , ganhando sempre em fidelidade

o que
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o que perdia em forcas, sem nunca aspirar a onttt
maior gloria do que a de ser Criado de hum Prin*
GJpe que elle amava por huma Lei de seu coração;
nao sendo necessário que a politica lhe ensinasse
os meios de adquirir mais os afteftos de seu Se^
nhor.

A confiança sempre o conduzia seguro ao$

Sés de Seu Augusto Amo , seu amor lhe dava dir

reito de ver na sua face os risos da satisfação; a*

mor de hum vassallo que principiou a encanecer
nos pórticos Reaes , amor provado em longos an-

nos de serviço, e sempre invulnerável á intriga;

sua fidelidade hia adiante de seus passos franquean-

do-lhe o caminho, não sendo preciso aceno do
Sceptro para entrar na grande Sala do Throno^
A velhice que extingue no homem a energia da$

mais sublimes virtudes , que esfria as chamas com
que se nutrem no coração os sentimentos mais

nobres ; a velhice que faz a Corte pesada ao

mesmo Cortezão , ambicioso de seguir a carreira de

seus deveres politicos ; esta enfermidade , de que

se queixara na presença de David o famoso Oáo-
genario de Rogelim , representando-lhe que já não

tinha forças para o acompanhar até o meio de sua

Corte, nem ouvidos para gostar os concertos da

musica , o^ogenarius sum hodie , numquid vigent

sensus mei vd audirc possam ultra vocein cantorum f

Sim esíte pesado grilhão que faz que o homem
gravite mais depressa para a sepultura , nunca im-

pedio áquelle fiel vassallo de seguir a seu Amo

,

como se faltando-lhe sua presença amável per-

desse a mola real de seu coração, que o fazia

viver. Parece que elle havia feito hum contraélo

com
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com a Natureza , para qne esta Ô não díeixasse suc*^

cumbir amiúde aos diversos incidentes a que está

exposta a vida do homem, temendo ficar impossi-

bilitado no suave extrcicio dos seus de\^eres.

A politica só sem o amor não pode inclinar

o Cortezao a esta constante assiduidade : quando

não se ama o Soberano a quem se serve , e se re-

cêa ver com os olhos do terror a espada sempre

pronta a sahir da bainha para castigar o menor

descuido, procurão-se mil pretextos de fugir a sua

presença. Na Sala dos Déspotas tapizada com os

craneos e ossos das viftimas de seu prazer, o es-

cravo , que vai de rastos levar o incenso da adulação ,

treme sobre sua vida, e sente esfriar-se o sangue

nas veias. Pelo contrario, quando hum Portuguez

,

hum vassallo fiel chega perante o seu Soberano,

tem sempre o coração tranquillo apezar do respei-

to que lhe tributa. Aqueíle , qne a fortuna deixa vi-:

ver a seu lado , e que tem feito repetidas provas-

da sua fidelidade , conhece que se prolongao seus

dias á proporção das horas que respira aos Pés de

seu Principe; figura-se no templo da Paz , cujos al-

tares estão sempre enxutos, cujos punbaes são con-

sumidos pela ferrugem, e desejara ter mil corações

para offerecellos só em hum sacrifício á Divin-

dade Proteftora que o felicita na terra. Não temia-^

mos que o Throno assim defendido pelo amor dos

vassallos ceda aos esforços do inimigo. Quando

hum sacrílego punhal girava nas m.ãos de hum re-

belde sobre a cabeça de Carlos L d'Inglaterra , e

outros guiados pelo Fanatismo arrancavão entre

borbotões de sangue a vida deHeniique III. e IV.

de França ; quando o Throno dXscocia tremia , e

o da



generosidade até seus beneméritos filhos , q«e el*

le; teve a gloria de fazer dignos do mesmo a^

mor r de os vêr Junto a jsi em roda do Throno her-*

deiros de sua fidelidade. Criados do Mesmo Pria-

eipe , servindo á Nação , e mostrando na sisudeza

dQ SUC4 Gondiiâa o earaéter da sua educação. Quê,
era. por este espirito de lisonja , que faz sentinella

em roda 3o3 Soberanos? Longe de nós esta idéa,-

que não tem lugar quando se falia no Throno Por*

tuguez ? iiiaccessível aos vapores deste espirito , com
que se embricigão os Príncipes do Oriente; tribu*

to infame de vis escravos , que ultrajão a magestar

de da Soberania atrevendo-se a roubar4he os re>

flexos da verdade. Aquelle que descança nei^te tu*

mulo, Senhores, não aprendeo de seus Maiores
esta lingoagem , e nos seus annos quasi nunca dií

a boca o que o coração n^o sente ; como se fosse

esta huma Lei, que a Natureza impõe á velhice;'

Alma fiel , que Já descanças no inescrutável Seio

da Eternidade , eu jião duvido dizer que tu ainda

estremecerias 5 se a calumnia pertendesse denegrir^

te com este vicio , quç huma artificiosa politica in**

ventou > e que tem sido tão funesto ás MonarchiaSí

.; guando a posceridade; vier com toda a madttt

r^za da razão , e coní' aquella balança imparcial^ emí

quq péza, as cinzas dos mortos , sentando-se neste

tumulo , achará ii^presso e vivo o sobescrito dn

íijd^lidade sobre os Ossos já seccos , quer ahi estão

em/deposito ; ellá não poderá dizey ás testemunhas

que assistirem ao seu Jtiizo ni Eisaqui hum gúert

rwP ) que eàpirou no campo da gloria servindo a

)|U|i Pátria* e defendendo a causa de seu Príncipe;

'^)iid;^ vestâQ verdes qí louros , que cingirão sua teg*

^

<Li§:-ii^ ,

ta,.
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tà; *amda goteja o sangue de suas illustres- feríc%',

que são outras tantas bocas , que panegyriíao.sçu

valor: ella nao dirá: eisaqui hum hábil Ministro

,

que nas. Cortes Estrangeiras illustrou o Nome Por-

tuguez , e o seu próprio, e salvou o credito da Na-

ção em mil encontros perigosos ; hum Magistrado ,

que vigiou.no Bem publico, debruçado dia e noite

sobre o Código das Leis; que metteo freios pa

boca da Licença perturbadora da Ordem ; que en*

grossou as veias do Commercio fazendo circular

jiellas o sangue da agricultura, e das Artes úteis

á felicidade da Nação !=: Se não forao estes os ca-

minhos ^ por onde se distinguio o digno A^assalló,

que eu vos apresento , basta para ter direito aos

\(ossos louvores que eu vos diga ^ Elle foi sempre

fiel ao seu Príncipe, foi hum zeloso guarda de

Sua Pessoa , cresceo , envelheceo , e morreo a seu

lado» fazendo-se por seu amor capaz dos obséquios

que hoje se lhe tritutão; Vir fdelis multam lauda*

òitur 9 et qui custos est Domini sui glorificabitur, Elle

quiz que a fidelidade fosse a sua virtude particu-

lar , estudou em fazer-se nella eminente para nun-

ca descer deste degráo , por onde havia subido á

confiança do Soberano ; quiz que esta virtude fosse

a sua Divisa, o seu Brazão, e que nelle supprisse

pelos talentos do guerreiro, e do Magistrado. Fir-

me sempre nos principios de seu zelo pelo Real

Serviço, elle era no fim de sua vida o mesmo que

fora no primeiro dia , em que appareceo aos pés^

doThrono: no espaço decincoenta annos , que vi-

veo ásua sombra, ninguém oouvio queixar-se que

j.á lhe faltavão as forças; que tivera hum momen-
to de disgo^to, hum instante de aíflição que o-

amar-

"mm
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amarourasse; adquirindo deste modo o amor doNos*^ CAÔíl

so Augusto PHncipe, e muitos tituios á nossa sau- e^^.>i&

dàde. „ , i: i

Ajuntemos por tanto , Senhores , nossas suppli*

cas aos pés dos altares do Supremo Juiz dos vivos,

e dos Mortos ,
pedindo cora os Ministros do Senhor

as suas Misericórdias sobre aquelle , que jádescan-

ea nos horrores do sepulchro. E vós , ilhistre Pon-

tifica da Lei da Graça, Anjo dos Conselhos Dm-

rtos, que apresentais ao lado do Altar do incenso

a Hóstia da Propiciação como nosso Mediador pe-

rante o Cordeiro Immaculado , rogai ao Senhor que

apolique huma parte do Seu Sangue para que se

ápaouem nesta alma as manchas da fragilidade hu-

mana, as nódoas daquellas misérias , que sao como

a partilha da nossa natureza ;
pedi ao Senhor que

Ihe-dê o descanço eterno, tendo mais em vis-

ta o Attributo de Sua Misericórdia do_ que o

de Sua Justiça. São estes os maiores obséquios, que

lhe podem ainda fazer aquelles que honrão sua me-

mória; são estas as funções que elle exige de

nos, e as melhores flores que poderemos lançar

sobre ó seu tumulo. Oxalá que o Ceo nos ouça, e

oue hum raio de luz desça á habitação dos Mortos

pata encaminhar aquelle , que nós ho)e choramos ,
â

Pátria, do prazer , e da Immortalidade .

Amen.

!í Af
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