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·EMINENTE PARLAMENTAR
E

Nobilissirno Conselheiro de Estado

êx.mu

Senbor

JOÃO FERREIRA FRAN~O PINTO ~A~TELLO BRAN~O
Dedica

O mais humilde de seus admiradores
Homenagem modesta, de respeitosa consideração.

.....
I

J

III. mo e Ex. mo Senhor Conselheiro
João Ferreira Franco Pinto Castello
Branco, Prestigioso Chefe do Partido
Regenerador-. Liberal:
Pede respeitosamente o abaixo assignado sincéro admirador das brilhantes
qualidades, que em V. Ex.a. notabilisam
o Estadista consagrado, o Parlan1entar
eminente, e o homem publico criterioso, se digne de acceitar-lhe esta modesta hon1enagem da sua n1ais alta
consideração. E que, por egual, V. Ex .a
se digne de pennittír-lhe a sua adhesão
ao Partido de que V. Ex.a é mui digno
e illustre Chefe.

Abrantes, Dezembro de I 905.
elnlotzio b'etlmeiba ffttazão.
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EX.mo SNR. CONSELHEIRO JOÃO FERREIRA FRANCO PINTO CASTELLO BRANCO
Illustre Chefe do Partido Regenerador-Liberal
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Desejando dár publico testemunho do elevado
respeito e subida consideração que tributo ao eminente Estadista, Excelléntissimo Senhor Conselheiro
João Ferreira Franco Pinto Castello Branco; do alto
aprêço em que tenho o seu nobre caracter, e da
extraordinaria sympathia que n1e inspiram os seus
princípios políticos, propuz-me dedicar-lhe esta modesta homenagem, e n' ella fazê r inserir os mais
nota veis discursos proferidos nos ultimos tempos pelo
distinctissimo homem publico, os quaes brilhantemente evidenciam os seus ideaes ''politico- sociaes,
e affirmam a poderosa organisação do Partido Regenerador- Liberal.
N' estas circunstancias, pois, sendo meu proposito fazêr rebrilhar o talento fecundo e privilegiado do
notavel Estadista, e realçar o seu caracter nobre e
leal, natural seria que tambem me propusesse biographar tão distincta individualidade da politica portuguêsa contemporanea.
Dada, porem, a pobresa dos meus recursos intellectuaes, e a obscuridade do meu humilde non1e, tal
pretensão seria, sobre ridícula, ousada e insensata.

btsécnsos Potrrtdos
Mas não, .que tal procedimento seria improprio
de quem, como eu, conhece o pouco que vale. Toda:
via, não será a escassêz dos meus recursos intellectuaes, nem a medíocre auctoridade do meu nome,
que in1pedirão de fazer rebrilhar, n'esta modesta
homenagem, os primaciaes traços característicos do
inconfundível hon1em publico.
Para o conseguir, pois, e, com brilho, realisal'o,
basta soccorrer-me de qualquer d'essas grandi.osas
consagrações da palavra com que, talentosos biógraphos do il1ustre Chefe do Partido RegeneradorLiberal, tem enaltecido o seu nome prestigioso,nome que só por si, sem os favores dos altos poderes
do Estado, e menos pelas poderosas influencias do
mando, se impõe ao respeito e á consideração do
paiz inteiro.
E por tal forma, pois, com exito seguro, e brilhantisn1o desusado. se effectivará o meu sincéro
desejo de, n'esta palida homenagem de consideração
e respeito, fazêr refulgir o nobre caracter do illustre
Estadista.

*

* *

D' entre tantas, e tão eloquentes manifestações
publicas, de adn1iração e respeito, de que tem sido
objecto o nome illustre do Excellentissimo Senhor
Conselheiro João Franco Castello Branco, uma se
destaca pela intensidade do brilho que a reveste, e
pelo ,espírito de justiça que a concebeu.
E a que lhe consagrou o ''Jornal da Noite, no
seu numero de 17 de Maio de Igo3, por occasião da
sessão inaugural do Centro Regenerador- Liberal,
de Lisboa, inserindo uma bella photographia do nobre Estadista, ernmoldurada n'um criteriôso e eloquente esboço biographico do distinctissimo homem
publico.
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A essa brilhante consagração, a esse notavel
artigo biographico, em que há muito que admirar
pelo talento que o produsiu, e rr.ais ainda pelo principio de justiça que o inspirou, me seccorro pois, para
fazêr refulgir os brilhantes traços característicos do
illu stre Estadista.
E que o seu talentoso auctor me perdôe a transcripção que d'elle faço, sem sua auctorisação, irrjpulsionado sómente por ídentico sentimento de justiça:
- o de prestarn1os publica e respeitosa homenagem
ao nobilíssimo Chefe do Partido Regenerador- Liberal, Excellentissimo Senhor Conselheiro João Ferreira
Franco Pinto Castello Branco, que tão digno é da
nossa mais alta consideração.

Segue o notavel artigo:
--=====li====~-

A rapida carreira politica do sr. João Franco~ a
situação preponderante gue elle, poucos annos depois de
ter entrado no parlamento, tinha conquistado dentro do
seu partido. o logar proeminente que em breve tomou na
primeira fila dos nossos homens publicos- não foram
con~ equencias nem d'um excepcional favor de sorte, nem
do esforco d~uma vontade tenaz d'ambicioso, estimulada
por uma· furia de megalomania social.
Não: elle subiu promptamente no seu meio, porque as
excepcionaes qualidades do seu espírito e do seu caracter
o impelliarn, como urna seiva rica faz crescer e desenvolver-se uma planta vigorosa e sã. Entrou no parlamento
como um modesto deputado, sacreficando á politica a car·
r eira da magistratura, de que se demittiu (era delegado e,
portanto, inelegivel) para acceitar o mandado. Estreiou-se
com brilho, provando raros dotes de parlamentar: uma
grande ftuencia, urna palavra impetuosa e incisiva uma
vibração communicativa de sinceridade, impetuosidade no
ataque, prestêza na replica. vigor na argumentação. A
par d'isto, em mais d~urn episodio politico d~esse tempo,
amigos e adversarias sentiram-lhe de prompto a tempera
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do caracter, a energia da vontade. Em 18go, na situação
regeneradora presidida por Antonio de Serpa, é-lhe confiada a pasta da fazenda. Geriu -a apenas durante oito
mezes, que tanto dorou esse ministerio. E, se a attribulada vida que esse gabinete levou, as preoccupações da
ordem publica e os perigos internacionaes de que se viu
cercado, os primeiros symptomas da crise financeira , gue
já se desenhava ameaçadoramente, e as resultantes difficuldades, que se começavam a amontoar, lhe ellaquearam
a sua boa vontade é lhe fizeram gorar algumas das suas
medidas, a sua reputação de honradez e probidade sahiu
d'essa primeira passagem pelo poder mais firme mais
radicada, mais inatacavel do que nunca. Tanto que seis
mezes depois, no segundo ministerio João Chrysostomo,
elle se via forçado, por instancias irresistíveis, a acceitar
a pasta das obras publicas, n'um momento em que já os
apuros financeiros eram bem crueis e a necessidade de
lhes acudir impunha violentos e duros cortes nas despezas
do estado, gue elle, por seu lado, deu como uma firmeza
e uma decisão, que nada conseguiu entibiar.
Em 1 8gz cae o ministerio João Chrysostomo, a quem
succede o sr. Dias Ferreira. Em I gq3 o sr. Hintze
Ribeiro recolhe a successão d 'este. -E era então já
tamanha a influencia do sr. João Franco dentro do partido
regenerador, que o sr. Hintze, que assumira a presidencia
do conselho no impedimento do chefe do partido, o sr.
Antonio de Serpa, tem de entregar ao sr. João Franco a
pasta politica por excellencia - a do reino.
Não nos deteremos a historiar essa situação- que, de
resto, é r_ecente. Não enumeraremos tambem tudo aguillo
em que a iniciativa do ministro do reino de então se fez
sentir, quer na politica geral d'esse gabinete, quer parti
cularmente na gerencia da sua pasta. .Mas não podémos
deixar de pôr em relevo que á sua energia, á sua decisão,
á sua coragem se deveu o restabelecimento do respeito da
auctoridade, gue quasi se havia perdido no periodo convulsionado de 18go a I8g3; se deveram as mais decididas
tentativas de moralisação da politica por uma serva lei de
incompatibilidades; se deveram os mais vigorosos esforços
para se cohibirem os desmandos partidarios e para se
impôr ·aos partidos uma disciplina moral, que os elevasse,
da baixa condição de clientellas, á de aggremiações politicas
norteadas e regidas por sentimentos cívicos; se deveram
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os mais meticulosos cuidados na escolha dos homens para
as funcções que eram chamados a desempenhar, escolha
que repetidamente se fez fôra de todo o espírito de partidarismo interesseiro; se deveu a entrega do julgamento e
validação das eleições a um tribunal superior ás influencias
da politica; se deveram algumas das mais serias, mais
radicaes e mais importantes reformas de serviços, que se
teem decretado e executado em Portugal, como, por
exemplo a da instrucção secundaria; se deveu, dentro de
sua pasta, uma escrupulosa observancia da lei orçamental,
cujas verbas nunca foram excedidas; se deveu, finalmente,
um porfiado e continuou intento de melhorar as condições
de administração, de a moralisar, de a disciplinar, e de
fazer presidir a ella um desassombrado espírito de
justiça.
.
Esta attitude, mantida, firmemente, entre defficuldades
e attrictos, que fariam desanimar qualquer outro, acabou
do o consagrar no respeito do paiz. A sua sinceridade, a
clareza dos seus propositos, a sua franqueza, e lealdade
dos seus processos~ o seu systema de luctar sempre de
frente, cara a c1ra, com os adversarias, sem trucs nem
fintas traiçoeiras, deram-lhe essa aureolla de prestigio que
·
só o caracter sabe conquistar.
Desde então, João Franco assumiu uma situação excep·
cional na politica portugueza. Na sua individualidade se
começaram fixando as esperanças mais sqlidas d'um possível resurgimento d'este pobre paiz. Correligionarios,
indifferentes, os menos facciosos e mais leaes dos seus
proprios adversarias políticos, &té mesmo muitos d'aquelJes
que elle no governo mais intransigentemente combateu,
reconhecendo o seu valor, a sua inteireza, o seu patriotismo, cercaram-n 'o, uns de dedicações ena bala veis, outras
d'uma atmosphera de sympathias, que não são o mais alto
premio das suas virtudes e o objecto do seu maior orgulho
de homem poblico.
O j1·anquismo formou-se assim expontaneamente. Foi
um acto de selecção moral, uma tendencia de caracteres
afins, uma adhesão electiva de consciencia. O homem, pelas
suas superiores qualidades, pelos seus provados meritos,
pela crescente elevação da sua personalidade, que, longe
de se diminUir com os attrictos corrosivos da vida publica,
com os influxos delecterios d'um meio corrompido, cada dia
mais fortemente evidcnsiava o seu valor- tornou-se o cen-
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tro moral d'esse movimento patriotico, cuja aspiração
é, senão um mai01 Portuf{al, pelo menos um melhor·
Portugal.
Quando em 1goo se formou a actual situação regeneradora, João Franco, sabendo as di fficuldades que encontrára na situação transacta para fazer prevalecer as suas
ideias e não querendo envolver-se n1ais em co-responsabilidades, que em sua consciencia julgava não dever assumir,
declarou ao chefe do seu partido que não entraria no ministerio, mas que daria ao governo todo o apoio dentro da
orientacão e da ordem de ideias manifestada e affirmada
duranté a vigurosa campanha opposicionista que acabavam
de ferir. . Esse homem~ accusado de ambicioso, que não
brigára~ como podia, a chafatura do partido, que não provocará scisões na opposição, onde, como todos confessavam,
os seus etfeitos lhe seriam plenamente favoraveis, poz-se
inteiramente ao lado na formaç {ío do gabinete, abdicou da
enorme influencia que se creára dentro do seu partido e
collocou-se na modesta situação d'um deputado, qpe, conscio de que esta no parlamento pelas suas proprias forças
politicas, se reserva. corntudo, sem quebra da sua lealdade
partidaria, o dire1to sagrado de não violentar os dictames
da sua consciencia :
Esta attitude honesta e desprendida pareceu um escandalo á othodoxia partidaria. A 's suas primeiras manifestacões~ ainda os seus zelosos defensores curvaram a cabeca
-·e até aplaudiram, embora com refalsada hypocrisi~,
mas, quando viram que o pensamento heretico alastrava,
não se contiveram mais. Furiosos, provocaram elles mesmos o schisma. E, para o castigarem, fulmanarem contra
o hereje e os seus discípulos essa famosa excommunhão
politica de 1901, julgando aniquilar com elia essa perigosa
seita, que pugnava pelos direitos de consciencia politica
contra os despotismos theocraticos os pontífices partidarios.
1

Do Jornal da

N~ite n,o

tg, de 17 de Maio de Igo3.
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Eis os notaveis discursos de Organisação e propaganda dq Partido
Regenerador-Liberal, proferidos pelo
Excellentissimo S·e nhor Conselheiro
João Ferreira Franco Pinto Castello
.Branco, nos quaes se contêm as tnais
brilhantes affirmações de principias do
illustré Estadista sobre governação
publica:

DISCURSO PROGRAM.MA, pr~ferido n~ se.ssâo ina.uguràl do 'i Ce~tro Reg.enerador- Liberal, de Lisboã, em 16 de Maio de 1903:
A soisão regeneradora
_ Ha justamente dois annos que um facto sem precedentes e uma intimacâo tão insolita como audaciosa levaram eile, orador, e ÔS ·seus amígos a separar:-se do governo,
pretendendo-se .ao mesmo t~mpo expulsai-os do partido
em que até hoje têm rüantido attitude digna e honrada.
Sempr~ os chefes de partido tiveram como seu principal
dever evitar scisóes e affastamentos que, prejudicando a
força e a cohesâo parti daria, põem a<f mesmo tempo em
evidencia a falta do tacto e prestigio mdispensaveis ao
exercicio de tão altas funccões.
Nunca um chefe do governo se lembrou de por um
violento- cré o~ m_or~~s ·-. firmar sobre o desprezo do
parlamento e a md1gmda.d.e pessoal dos membros da suà

maiória um poder quas1 ctespotfco

é

autõcratíco.
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rat vu-se J 'um projecto de lei aggravando a contribwç ~ao predial e modificando o modo de ser fiscal d 'esse
imposto; era uma obra grosseira e n1al feita e em diametral contra dicção com o · que, dois annos antes, todos os
regeneradores tinham definido e affirmado. Não havia
divergencia mais justificada, nem que, pela sua propria
natureza, exclusivamente fiscal · e administrativa, menos
attentatoria fosse da unidade partidaria. Mas o que .se
queria era um pretexto, e a smceridade que presidiu ã
escolha d~esse aquilata-se por este simples facto- o governo .que, já depois d'iss9, assistiu a duas sessqes parlamentares, nunca mais renovou a iniciativa de tal projecto
e · nem sequer mai~ voltou a occupar-se de tal assumpto I
Todos sabem o que . se seguiu depois. O governo
tinha, apezar ·de tudo, uma maioria de dez ·ou doze votos
na camar~ dos deputados; pois dissolveu-se es:s a camara,
esmagando- se de facto e por tal forma toda a possibilidade
de independencia e fiscalisação parlamentar. E, para que
nenhuma duvida podesse restar a tal respeito, não se
ficou só n 'isso- decretou-se em dictadura uma nóva organisação eleitoral e fechou-se com o outro partido da chamada rotação constitucional um accordo que garantisse a
expulsão do parla_!11ento dos elementos políticos dissidentes.
Foram assim considerados verdadeiros inimigos e perturbadores da ordem e paz politica da nação e~ como tal,
·
· · ·
passados pelas armas. . . ' ·
Não quer, n 'este logar e n 'esta occasião, dar mais relevo a esse acontecimento, que amesquinhou os poderes
publicas do paiz, até ao ponto de os pôr de facto a cobrir
as ambições e interesses políticos d'um homem, demonstrando assim frizantemente a qtie gráu de anarchia e
.
confuzão chegou o constitucionalismo portuguez !
Comprehendia-se ainda a ambição d'um homem politico
de tudo subjulgar e submetter ao seu mando e auctoridade,
quando sentisse em si bater uma poderosa e inflexível
vontade, posta ao serviço d'um largo plano de reforma e
regeneração d'um paiz. Mas foi, porventura, a isso que
elle e os seus amigos foram sacrificados? Diga o a consciencia publica e o espectaculo d'essa m1seria das miserias
que tem sido a administração de ha dois annos ...
Comprehendia-se tambem, no estado actual da politica
portugueza e na confuzão incontestavel dos horisontes e

do& ideaes partidarios, uma combinação

~incera

e desin·

•
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teressada das aggremiações politicas para dar a um plano
preconcebido de governo um espírito de seguencia e
continuidade que garantisse a execução dos seus pontos
capitaes, mas sem de forma alguma enfraquecer .a indispensavel fiscalisação parlamentar, sem a qual as instituições representativas perdem toda a razão de ser. Foi
tambem isso o que se fez, ou apenas o triumpho de coteries que reduziram a uma verdadeira oligarchia os elementos políticos dominantes da nação ?

A situação actual
N 'estes dois annos, quasi dia a dia, os acontecimentos
tem vindo justificar por completo a sua attitude e dos seus
amigos, e demonstrar a necessidade de uma forte concentração dos elementos até hoje extranhos á politica activa,
para salvação do paiz. Sem azedumes nem revoltas,
acceitaram o seu violento ostracismo politico, assistindo
ao desenrolar d'esse estenda! de desastres e miserias
nacwnaes. Podiam ter tido razão na attitude a que os
forçaram, mas podiam tambem o governo procurar vencei-os e subjugai-os, governando bem, com economia, com
moralidade, com desprendimento e elevação cívica; e em
tal caso, embora o seu sacrificio para tanto houvesse
contribuído, a sua subsequente acção politica teria perdido
a razão de ser, porque o paiz o que quer é ser bem governado, importando-lhe pouco o nome de quem governa.
Não h a missão mais alta sobre a terra, nem ambição
mais nobre e gloriosa do que a de governar e dirigir os
destinos d 'um povo, mas difficil e ardua é essa tarefa de
governar e, entre .1s primeiras qualidades de quem o
pretenda fazer, avultam a d'uma forte serenidade e a
d'uma reflectida energia. Por isso, sem impaciencias nem
soflreguidões, mas tambem sem hesitações nem desfallecimentos, tem esperado o momento em que a consciencia
publica, não em resultado d 'um facto perturbadôr de
momento, mas pela infiltração gradual e successiva d'uma
conviccüo assente n 'uma serie ininterrompida de factos,
corneçásse a acordar da sua descontada apathia . pára o
conhecimento real dos homens e dos perigos que ameaçam
a nação. Que esse momento parece ter chegado des-

mo.nstram·o., . além de muitos outros factos, a

presen~a
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ali de tantos elementos valiosos das diversas classes da
suciedade portugueza, que até hoj' se haviam conservado
extranhos á politica ou pouco aproximados d,ella, cuja
confiança n ,elle, oradôr, represente a maior honra da sua
carreira publica e tambem a mais consciente responsabilidade para o seu futuro politico, e cuja vida e adhesão
não podem soffrer a menor n1acula de suspeição ou de
interesse, pela doutrina que abraçaram e pelo caminho que
preferiram.
Quem elle, orador, é, dil-o o seu passado, que é sem·
pre a melhor garantia do futuro, pois que, graças a Oeus,
é tambem d'aquelles que, tendo já um passado, ainda
podem aspirar a um futuro. Mas se os homens permanecem os n1esmos, com os seus defeitos e qualtdades, a
doutrina soffre aquellas modificações que o caminhar dos
acontecimentos e a experien(;ia da vida traze1n aos espíritos progressivos c observadores. Mais d'uma vez os seus
adversarios lhe teem pedido um programma, fazendo-lhe
uma accusação de o náo apresentar. Tambem o não vae
agora fazer. Os programmas ou são simples en~nciados
de princípios geraes e de aspirações generosas, que nada
valem e sigmricam fóra da confiança que inspiram os
hmnens que os formulam, ou, para tomarem uma forma
positiva e concreta, correm o risco de já não ajustarem ás
circumstancias quando cheguem ao poder 'os seus auctóres,
e d,ahí, pela impossibilidade do seu cumprimenta, o descredito moral d,aquelles que os apresentaram. Ora a isso
é que elle, orador, se não presta. Prefere não colher
applausos e adhesão, mas aquillo que disser é para o
cumprir. Ahí está um artigo de programma que não tem
duvida em formular, assim fechado e concreto. Mas, se
não faz programma, não foge a definir os seus propositos
e intuitos, por fórma bastante precisa a prender-lhe intencionalmente a sua responsabilidade de presente e·de futuro.

Politica monarchica
E' monarchico, e não é ociosa nem cortezã esta atErmação. E' monarchico porque, em sua alma e consciencia,
está radicada e fundamento convicto de que, por circumstancias internas., peninsulares e intarnacíonaes, não pode
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haver Portugal, como elle é ha 8 seculos, sem monarchia,
derivando-se, como inevitavel consequencia, que quem
entre nós quizer servir praticamente o seu paiz, ha-de
fazei-o dentro da monarchia. ficando sempre reduzido a
simples protesto ou puro idealismo todo o trabalho politico
realisado fóra d'ella.
Portugal é o unico paiz do occidente europeu, incluindo
a propria Inglaterra, em que a 1:mica tradição governativa
de oito seculos, sem a menor quebra ou interrupção, tem
sido a monarchica; e se, a essa força, cujo poder o romantismo politico parece olvidar, juntarmos o atrazo da nossa
educação cívica que, ao fim de setenta annos, nos não
deixou ainda ultrapassar o regímen de arbitriu ministerial
tm que nos debatemos, hade parecer solidamente assente urna ordem de cousas assim enraizada e estabelecida.
Peninsularmente, no dualismo ibcrico, somos os mais pequenos e os mais fracos. Republica .em Portugal com
monarchia em Hespanha, seria o pretexto da ··nossa conquista; republica em H espanha seria um foco de iberismo,
como ainda ha pouco evidenciaram as palavras de Salrneron, de que só a mon'lrchia com as suas ligações internacionaes poderá defendernos. E diz intencionalmente-as
ligaçóes internacionaes da monarchia --porque essa é a
formula real e visível que ellas revestem, como Portugal
e o mundo tiveram ainda ha pouco occasião de ver e
OUVIr.

l

Politica liberal
Mas, do mesmo passo, é liberal. E não é tambem
ociosa nem cortezã esta affirrnacão. E' liberal, mas não
d'um liberalismo rornantico ou jacobino. O seu liberalismo é filho de uma convicção sincera amadurecida pela
experiencia., e tem como supremas aspirações- o respeito
sagrado pelas garantias ind1viduaes- e a pratica no seu
paiz de um verdadeiro systema representativo. Tem-se lhe
querido fazer uma tradição de ultra-regalista e auctoritario
pelos seus actos corno ministro do reinó na situação de
1 8g3-g7. Para se julgar de urna obra governativa, é
indispensavel collocar-se dentro das circum tancias e dos
sentimentos que a determinaram e em que ella se realisou.
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Governar não é uma abstracão, e o homem de estado é
aquelle que sabe ajustar as ~spirações e as ideias do seu
espirita ás necessidades e ás possibilidades de momento.
Os factos que então se davam · eram bem dissemelhantes
dos que se dão hoje. A reducção forçada dos juros da
divida publica, affectando o credito e a estima pelas
instituições governativ-as do paiz e compromettendo gravemente o bem-estar de muitos milhares de pessoas ; a
crise economica determinada pelo desappar.ecimento do
ouro, aggravamento dos cambias e consequente encarecimento de tudo que é necessario á vida e a que só havia
para se fazer face uma circulação de papel depreciado e
repugnante aos habitas inveterados do paiz, confluindo
ainda para a gravar esse estado de crise o retrahimentd .
dos capitaes e as inc ~ rtezas do dia seguinte; a proclamação
ainda recente da republica do Brazil e o espírito de proselytismo que então despertára entre nós e que, junto ao
desgosto e á humilhação do ultimatwn, provocára um
mal-estar moral, não menos intenso e vivo do qúe o
matenal, e de que a revolta de 31 de janeiro foi o symptoma mais violento e ruidoso, mas não o unico significativo
- tudo isso, que hoje vae esquecido e como perdendo-se
na noite dos tempos, tinha então creado um fermento de
agitação· e revolta por toda a parte, dando do poder uma
impressão de fraqueza e de impotencia e produzindo um
estado de anarchia mansa, que aflorava em desprestigias
da auctoridade e e1n alteracões da ordem ao mais leve
pretesto ou á mais pequena contrariedade.
A reacção tem de ser proporcional á acção. .Mas se
algumas medidas então foram tomadas que mais valera
terem tido caracter transitorio do que permanente, o
proprio uzo que elle , orador, fez d'ellas, tão differentes e
até opposto ao que fizeram e estão fazendo os seus suecessares, mostra bem que essas medidas, embora obedecendo a um criterio e necessidade de momento, não
partiam de um animo arbitraria e de um espirita despotico.
N une a recusou auctorisação para serem processadas e
punidas as auctoridades e agentes do poder, nem uzou da
faculdade de dissolução das corporações administrativas
como tudo, depois e tão largamente, fizeram, indistinctamente, os seus successores; e a creação d'um juizo de
instruccão criminal em Lisboa, com attribuicões e faculdades ,que;· na .propria França republicana e na Inglaterra
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individualista, se encontram, foi determinada por acontecimentos de desorganisação e tumultos no serviço policial
de investigação, que todos ainda recordam, e teve por fim
substituir pela auctoridade moral e profissional de um
magistrado de carreira o arbitrio e a desordem que até ahi
vig"oravam. Se essa instituição se transformou n 'um perigo
para as garan~ias indiv1duaes, e aquelles preceitos administrativos em capa de impunidade ou meio de pressão e
. violencia eleitoral, os actos e as suas datas ahi estão para
mostrar se foram ou não intuitos de orderp e ju-stiça social
que dictaram a promulgação de taes medidas, muito embora elles tambem hajam demonstrado que é perigoso e
falso julgar os outros por si il)esmo e deixar nas leis disposições que, facilmente, de garantias da ordem, se possam
transformar em instrumentos de despotismo e corrupção.
Pode ter entendido, no estado em que então tudo se
encontrava, que uma forte centralisação de poderes e funcções poderia, n'um momento de transição e de crise como
aquelle, melhor preparar o terreno para as pratic9.s normaes e verdadeiras do systema representativo. Sempre
as quiz e, melhor do que as suas palavras, ficará para o
attcstar a lei eleitoral de I 8g6 que, com a creação das
incompatibilidades, os preceitos reguladores da composição
da camara dos deputados, em que ficaram predominando
os elementos verdadeiramente representativos do paiz,
perdendo a feição burocratica que persistentemente tem
mantido, as disposições assegurando melhor a gennidade
dos recenseamentos e dos actos eleitoraes, e a manutenção de círculos uninomimaes- asseguraria, lealmente e
honradamente executada, no fim de alguns annos, um
levantamento do prestigio parlamentar e um progresso na
educação moral e cívica do paiz.
O ministerio durou :pouco, depois d'isso, e desde logo,
todos os interesses fendos das clientellas partidarias se
pozeram em campo contra aquella obra politica, que mal
tivera tempo de ser ensaiada n'uma unica sessão- a de
18g6. Com a queda do governo a reacção dos antigos
vicios e costumes políticos deu-se com mais força e a propria centralisação de poderes e funcções foi por ella uzada
e convertida em seu proveito. Nem sequer serviu para
implantar um governo pessoal, mas adstncto a leis e preceitos geraes; de tom~ o em tomb.o,. vei~ :para~-se a est~
m1seravel e torpe reg1meh de arb1tno mm1stenal, que so
I
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deixa abaixo de nós os povos levantinos ou algumas~repu
blicas da America hespanhola. As proprias garantias
individuaes estão dependentes da vontade dos ministros;
e, se a vida e a propriedade dos cidadãos ainda por esse
arbítrio não foram atacadas, é porque isso ainda não foi
preciso á politica da sua conservação no governo, ou
n'este ainda não appareceu quem possua os ruins instinctos para isso. Esta situação é intoleravel- de perigo e
de indignidade. _ E serão vãos quaesquer esforços para
regular ·as questões materiaes e administrativas do paiz, _,
emquanto subsistir e triumphar esta desordem e anarchio
moral.
É de si evidente que um tal estado de couzas, fructo
da vontade d'uns e da passividade do maior numero, não
pode desapparecer, como theatrallnente, pela simples
decretação de medidas, obedecendo immediatamente ao
arranco, por mais energico e sincero, de meia duzia de
homens. Sobre elle é necessario operar, longa e seguida.:
mente, por medidas e, mais ainda, por actos e exemplos
governativos. Fructo de más leis ou até da ausencia d' e! las
da falta do seu cumprimento e, sobretudo, d ~uma atraz;ada
e viciosa educação cívica- o regimen do arb-itrio ministerial precisa de ser atacado n'esses dois pontos, suas causas
principaes- a irresponsabilidade· de quem governa, e a
falta de vida publica dos governados.

Responsabilidade ministerial
Uma lei de responsabilidade ministerial, mas de molde
a tornai-a um facto positivo e real, eis a primeira medida
politica indispensavel. E isso, dado o atrazo da nossa
educação e o caracter de oligarchia dos elementos dominantes, atrazo e caracter que não é possível remediar e
-vencer de salto e de momento, só poderá conseguir-se
alargando a esphera da accusação e entregando o julgamento _dos delictos e responsal;ilidade ministeriaes ao
Supremo Tribunal de Justiça. E a mais alta judicatura
do paiz, ultima representação d'um poder independente e
em quem devem suppôr-se todos os predicados de saber,
desinteresse, imparsialidade e elevação moral, onde se
ascende pela longa practica da vida e extensa folha de servicos, pela idade e pela lei, e não pelo patronato e favoritismo politico e pessoal, como na camara dos pares onde
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o accordo e conluio, por demais facil e conhecido, de dois
grupos politicos tornaria inane e vá qua ~ quer tentativa, a
seno, de imposição de responsabilidades m1111stenaes. Peor
do que a continuação da irresponsabilidade actual, só uma
nova de'sillusão trazida á consciencia publica pelo decretamento de mais uma d'essas poeiradas lançadas aos olhos
ingenuos d'urria nação demasiado soffredora!

Lei eleitoral
. Mas a fiscalisação politica dos actos governativos, essa
pertence exclusivamente ao parlamento e não é menos
· importante do que a effectiv1dade da responsabilidade
mmisterial. Por 1sso outra medida egualmente indispensavel e parallela da primeira é a promwgação d'uma lei
eleitoral que garanta a possibilidade da representação
parlamentar de todas as vontades e interesses geraes ou
locaes, ainda que não tenham o benaplasito das cuentellas
partidarias, e a genuidade e verdade dos actos e operações eleitoraes. lsso se consiguirá com uma lei de pequenas circumscripçóes eleitoraes, entregando as operaçôes
do recenseamento e acto eleitoral exclusivamente ao
poder judicial e seus agentes.

Organisação judiciaria
E, como consequencia d' essas duas medidas, e ainda
por ser a effectividade da independencia do poder judicial
uma das ·nossas melhores garantias constitucionaes, os
serviços da magistratura têm de ser organisados de modo
que, deixa11do ao governo só a parte admi11istrativa d'elles,
á propria classe, mas subordmada a· princípios e regras
positivos e indeclinaveis, fique incumbindo, de facto., o
determinar e prescrever a promoção e collocação dos seus
membros.
Uma organisação a3sim moldade a simplicidade e
abreviamento das formas de processo e a revisão das tabeiias judiciarias, que, em muitos casos, n'aquelles em
que exactarne11te o estado se intrometté sob forma de
protecção tutell ar, representam e constituem uma das mais
desiguaes insupportaveis e até iníquas tributações, são actos
soe1aes e reformas administrativas de verdadeira urgencia
e aproveitamento.
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Descentralisação administrativa
Regulada e limitada por esta forma a independencia e
l~titude dos tres poderes do estado, carece-se ainda de
promover o desenvolvimento da vida publica da nação,
fazendo- a praticar e estimar por mó tivos de ordem moral
e de interese geral, sobrepondo esses dois nobres inventivos ao egoísmo e ao interesse restricto e individual, com
que hoje é de uzo tudo encarar e comprehender. A creação e fortalecimento de organismos sociaes, destinados a
exercer por si só, ou em conjucção com o Estado, funcções de que este hoje mal se desempenha, ou que exéessivamente o sobrecarregam, e a descentralisação administrativa podem concorrer poderosamente para isso.
Chegado á politica no momento em que as numerosas
e avultadas dividas das corporações locaes, facilmente
contrahidas á sombra do espírito descentralisador do
codigo de I 878, faziam nascer uma reacção em sentido
opposto, e tomando em parte o effeito pela causa, tambem
elle, oradôr, foi centralista, como mostra o codigo administrativo em vigor. Tambem n'este ponto a experiencia
lhe aproveitou, e ·confessai-o, com sinceridade e sem duplo
intuito, parece-lhe antes virtude do que fraqueza. A
verdade é que os governos depois que a si chamaram,
directa ou indirectamente, a tutella apertada dos municípios, têm mais do que nunca mostrado, pela sua propria
administração, antes precisar de tutella do que terem
competencia para exercei-a, alem de que muitas vezes,
quasi todos os dias, se faz d'essa tutella uzo não em beneficio da a~ministração local mas dos interesses partidariOs.
Sem fallar agora em outros e referindo-se apenas ao
município de Lisboa, que todos os presentes melhor
conhecem, forçoso é confessar que, se as antigas administrações, com mais iniciativa e liberdade, foram passivas
de erros e abusos, certo é que a tutella apertada do Estado,
nos ultimos dez annos, ainda não conseguiu nem melhorar
as finanças municipaes, nem dar a Lisboa o aspecto, commodidade e até aceio d'uma grande capital. Quando se
viaja no estrangeiro, no regresso á patrÍa, o aspecto da
nossa capital confrange pelo contraste e é bem a photographia da nossa desordem administrativa. D~ 78 a 86 os
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municípios commetteram bastantes erros e prodigalidades,
mas, em grande parte, o que se vê feito é d' esse tempo
e de então para cá os impostos não diminuíram, os serviços municipaes não prosperaram e a sua iniciativa em
melhoramentos materiaes ou se estancou, ou tambem só
a custa de emprestimos se tem exercido. E a vida local,
tão indispensavel á educação politica do paiz, como a
pratica e o conhecimento dos negocios publicos, ressentiram-se e padeceram d'essa apertada centralisação e d'essa
sujeição, por vezes deprimente, a entidades nada respeitaveis, que, pouco a pouco, foram affastando do governo e
administração local os melhores elementos em representação, capacidade e prestigio.
Uma descentralisação differenciada e graduada conforme a importancia e desenvolvimento moral dos municipios e as provas dadas de competencia e morigeração
administrativas, a substituição da tutella do governo e
seus agentes pela dos proprios contribuintes e do parlamento; a consideração dos elementos governativos do paiz
e as manifestações publicas e condignas do reconhecünento
pelos serviços distinctos e meritorios prestados na administração local e dadas aos homens que os desempenham
-trarão ao exercício d'essas funcções os mais respeitaveis
e uteis elementos, favorecendo assim, ao mesmo tempo, o
progresso municipal e o desenvolvimento da educação
cívica do paiz.

Instrucção publica
Tambem por uma forma mediata, como a descentralisação, mas bem mais importantemente ainda, essa educação
depende essencialmente do grau da instrucção nacional.
E aqui o problema desdobra-se em dois aspectos diversos,
qual d'elles mais vi~al,- o politico e o economico. E' que
bem pode dizer-se que, se a instrucção é o maior fautor
do progresso politico d'um povo, ella não é menos o
maior fautor da sua prosperidade economica, valendo, por
si só, mais que todo~ os proteccionismos das leis e dos
tratados. A Allemanha deu d'isso ao mundo o mais
esplendido e convmcente exemplo. Quando, depois da
guerra de I 87o, a Allemanha pc:nsou em ser uma grande
nação industrial e commercial, a enriquecer depois de
h4lver con_quistado, ella foi menos n'isso ajudada pelos
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milhões da indemnisação franseza e pelas condiçõe:-.; precarias do seu solo, do que pelo seu complexo e multiplo
saber, filho da sua admiravel organisação de ensino, não
menos poderosa e cuidada que a sua organisação militar,
e que, desde então, ella nunca tem deixado de fazer progredir e aprefeiçoar. Se foi o mestre escola quem venceu
em Sadowa, segundo a conhecida e famosa phrase, foi
tambem elle, isto é - foi a admiravel organisação do ensino, a começar nas universidades e acabar na mais insignificante escola primaria- que em 3o annos fez da
Allemanha uma potencia commercial e economica, que
afl:ronta a concorrencia universal em todos os mercados do
mundo e que até em Londres e New-Yorh, nos dois grandes emporios commerciaes da raça anglo-saxonica, conseguiu já, segundo um publicista recente, açambarcar metade
das maiores casas de commercio. Foram os seus chi1nicos
e os seus phisicos quem soube encontrar processos de
producção agrícola e industrial ou modificaçóes e melhoramentos dos antigos, que lhe pennittiram sustentar a
concorrencia de productos de paizes de mais forte capitalismo e de mais propicias condições naturaes. Foi o seu
complexo e variado ensino commercial, consciensiosamente
pratico e intelligentemente orientado e professado, que,
pelo estudo pratico das línguas vivas, da geographia mercantil, da contabilidade e escripturação profissional, junto
á sua admiravel organisação do ensino secundario, que
tem servido de modelo e exemplo ao de todas as naÇóes
cultas da Europa, que, mais do que nenhum outro factor
concorreu .para espalhar a raça e os productos allemães,
victoriosamente, por todas as partes do mundo.
E quando, ao lado d'essa incomparavel organisação do
ensino, o nosso espírito põe em confronto o caracter exageradamente theorico, tropegamente rotineiro e impenitentemente desordenado da nossa instrucção, má na
organisação, peior na direcção e nos processos e modo de
ensino, é que se tem bem a visão nítida da nossa atrazada
civilisação e da causa verdadeira da pobreza economica
d'um paiz a que não faltam condições naturaes invejaveis,
um imperio colonial ainda de primeira orden1, predicados
moraes de adaptação e fixação, de que o Brazil é a mais
triumphante prova, e qualidades de intelligencia, sobriedade e doçura, que sobrelevam em muito aos d~feitos
correspondentes a algumas d' ellas. · Estamos atrazados e

Drscunsos PoLITrcos

I

em todos ~os grus de instrucção e o peior é que em alguns
o e?sino quasi ~omba_ na anarchia inconsciente ou no empensmo grosse1ro e 1gnaro.
O ensino superior, ainda o melhor que possuímos, não
faz competencias , nem especialidades, tão necessarias para
o progresso e desenvolvimento dos outros gráus e especies
de ensino , nem. é base para envestigações da scieriéia
applicada, uteis -á agricultura, á industria, á colonisacão,
á economia geral do paiz. O caracter excessivamente
abstracto e generalisador do ensino, em quasi todas as
suas escolas, faz antes um proletariado intellectual do que
uma legião de forças sociaes, adaptaveis e uteis ás luctas
da vida moderna .
Do ensino secundario, organisado como em todas as
nações cultas mais ou menos hoje se encontra, organisação devida a um homem que é uma das poucas competencias do seu paiz, começou-se a fazer ha 8 annos um
ensaio que, se tivesse sido mantido e continuado com a
lealdade e devoção corn que nlllitos o comecaram, atravez
mes1no da guerra dos interesses feridos e das criticas· invejosas ou inscientes, teria já hoje prestado, como exemplo,
um relevante beneficio á instruccão nacional e preparado
uma geração inteira, pelo espírito e pelo caracter, para
1nelhores e diversos destinos. Mas · o. que essa execucão
te1n sido, especialmente ha trez annos , ahi estão a mostrai-o os lyceus do paiz que teem andado para traz. E'
que, se ha serviço publico que, em grandíssima parte,
dependa da selecção do pessoal , é o da educação ( ensino.
Entre nós, graças aos habitos inveterados :- do formalisinq
escolastico, toda a grande guerra te1n sido aos""progran11nas e compendios, como se podesse haver programmas
e compendios , cousas mortas e frias , que valham bons
reitores, bons p rofessores, e bom material de ensino !
Ora em Portugal parece ter-se querido provar que o ensino secundario prescide d'uma cousa e d'outra. Mas
tambem a experiencia feita não é inutil e para o ensino
secundario ficou desmonstrado que temos de recorrer ao
elemento estrangeiro e á aprendizagem no estrangeiro,
como já egualmente o estava para o ensino especial,
technico e profissional.
A maneira como temos procurado fazer o ensino especial, thecnico e profissional, áparte o recrutamento de
professores estrangeiros, quasi todos de desenho, feito
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logo no principio, e cuja passagem demasiadamente rapida pelas escolas industriaes deixou ainda assim n'ellas o
sulco mais visivel e característico, em quasi nada se differença dos methdos e processos do ensino geral congenere. Por isso mesmo tambem, e porque a logica não é
uma mentira, os nossos institutos e escolas de ensino especial, technico e profissional, em vez de produzirem e
fazerem homens de lucta e acção economica, elementos e
fautores do progresso da riqueza agrícola, industrial e
commercial do paiz, dão-nos ainda e só, na sua quasi totalidade, burocraticas e pretendentes aos logares do estado.
E que, em vez de línguas vivas, praticamente ensinadas,
e aprendidas, noções geraes ou mais elevadas de escripturacão e contabilidade, trabalhos manuaes, campos de
experiencias, trabalhos de aplicação, trabalhos nas officinas,
mições de estudo, etc., os institutos são ainda um mixto
de lyceus e de polytechnicas, e nas proprias escolas
industriaes o ensino é feito por edenticos processos, de
modo que de especial, de technico e de profissional têm
tido sempre mais o nome do que a natureza e a essencia.
Na instrucção primaria, se e possível, o mal aggrava-se.
Sem casas sem livros, sem mobilias, sem professores
n'uma grande parte dignos d'esse nome e ate quasi sem
alumnos, o analphabetismo quasi geral da população dos
campos e de muita da das cidades é um legitimo próducto
de tal desorganisação, pois aqui nem já outro nome merece.
E o mal te1n-se aggravado nos ultimos annos, como succede
na secundaria. A escolha do pessoal tem sido cada vez
mais defeituosa, a destribuiçãb das escolas tem obedecido
a eguaes motivos de favoritismo politico e pessoal. E
comtudo, além do Jnais, temos uma larga emigração annual do norte e centro do paiz, que não é possível nem
conveniente impedir, que · bem dingida e apetrechada até
á instrucção media seria mna força para Portugal, como
é para a Al lemanha e mesmo para a ltalia, e que, ignorante e analphabeta, vae quasi substituir em alguns paizes
do seu destino as antigas classes escravisadas e, em todo
o caso, não pode supportar a concorrencia com a emigração allemanha italiana e outras, começando já, até n'alguns pontos do Brazil, a ser por aquellas expulsa ou
sobalternisada. Os Estados Unidos prohibiram a entrada
do emigrante analphabeto. Eram os paizes de emigração
que deviam prohibir a sahida a esses nacionaes, não só
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para lhes evitar a miseria e a desgraça quasi certas longe
da patria, mas ainda como meio indirecto de os forçar ao
ensmo obrigatorio.
Este temol-o, como tantas cousas boas, no papel, mas
sem existencia de facto. E no entanto é absoluctamente
indispensa vel impôl-o, por um processo combinado de
penahdades, auxílios e incitamentos. E' esta uma condição que deve ser acompanhada de programmas e methodo
de ensino, tornando facil e util a appropriação e aprendizagem. não só do que hoje se ensina na nossa escola primaria, mas tambem das noções elementares de cousas e
conhecimentos geraes, necessarios e adaptados ávida, em
diverso gráu e desenvolvimento, conforme a ordem e
natureza das escolas e até conforme as regiões e localidades onde estejam estabelecidas. Mal por mal, antes
menos escolas bem organisadas , regidas e dotadas, do
que só muitas casas abertas e brdenados a pagar.
No seu entender um paiz será politicamente tão adiantado e economicamente tão forte, quanto mais aperfeiçoada e generalisada fôr a sua instrucção . . Por isso se
demorou especialmente n 'este ponto e quer concluil-o affirmando que, muito embora julgue, corno todo o paiz, que
é preciso reduzir as despezas publicas, n 'este capitulo da
instrucção ellas têm de crescer por um alto principio de
interesse nacional, que a todos os outros sobreleva e como
medida de verdadeira salvàção se impõe.

Colonias
A instrucção e as colonias são os dois grandes proble-

mas, ao mesmo tempo políticos .e econornicos, de Portugal. Oambos depende essencialmente a sua riqueza, e
se o primeiro prepara a sua educação politica, o segundo
encerra e contém a propria autonomia e integridade da
patria. E infelizmente nas colonias, como em tudo o mais,
estamos andando á tôa, sem qorte, sem rumo, sem plano.
Na administração colonial, mais do que em qualquer outro
ramo, o trabalho governativo é verdadeiramente um trabalho de creação, por isso a falta d'um plano e de continuidade na sua execucão torna-se ainda mais sensível e
prejudicial. Ora todo 'o plano colonial, abraçando regiões
tão variadas e diversas, e de ordem, grandeza e futuro
tão differentes, tem de assentar, primeiro que tudo, no·
~
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conhecimento e no estudo das condições peculiares de
cada uma. Esse estudo tem de ser feito por meio d'uma
observação directa e intelligente, procurando o conhecimento positivo e quanto possível detalhado, n8o só das
suas condições geographícas, demographicas, politicas,
riquezas naturaes, etc., mas tarnbem. e em vista d'cllas,
das suas aptidões economicas e de colonisação. Sem isso,
nem a acção do governo pode experimental-a e seguramente
exercer-se sobre cada urna d'ellas, marcando -lhes o fim e
applicação a que são mais proprias, dentro das forças
e da economia e progresso geral da nação, nem as ini ciativas, os capitaes e a emigração nacional poderão encontrar as informações e dados indispensaveis a urna util e
larga exploração colonial. Pretender e esperar que, sem
isso, os capitaes nacionaes, que não são excessivos, que
nos azares da administracão do Estado nos ultirnos annos
encontram mais d'urn m'otivo para ser receiosos, e que
na metropole acham ainda facil, prornpta e remuneradora collocação, vão ás cegas e confiadamente lançar-se em
longínquas e desconhecidas emprezas, corno ha pouco se
queria fizessem na Lunda, é o cumulo dos absurdos e dos
contrasensos. Pretender e desejar do mesmo modo que a
emigração portugueza deixe o trilhado, conhecido e por
mais d'urna forma amparado caminho do Brazil, para
tornar o das costas d 'Africa, onde tentativas de colonisação incompletas ou stultas deixaram, corno marcos milia rios, a lembrança de desillusões e miserias, sem lhes desbravar e preparar o terreno, é outro absurdo e contrasenso
que só nos conduziria a desastres e ruínas.
Ao desconhecimento e ignorancia das couzas. junctamos
a desconfiança e o receio dos homens. Quem vir e estudar
a nossa absurda e estreita centralisação ultramarina pensará que na metropole reside toda a sabedoria e cornpetencia estadisticas e que os ministros só nomeiam para
seus delegados de confiança nas grandes províncias ultramarinas, províncias umas poucas vezes maiores do que o
reino, medíocres, incapazes ou suspeitos, tant_as são as peias
que embaraçam a sua acção, e tão apertada e omnimoda é
a tutella que, desde a creação das receitas e a applicação
das despezas, até á nomeação e collocação dos mais infirnos e pequenos empregados, tolhe e prende todos os seus
movimentos. E essa estiolante e desanimadora centralisação não se conteflta só em fazer dos governadores uma
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especie de manequins, e em tornar a vida governativa do
ultramar quasi um symbolo de immobili.dade. Se alguma
possessão ajudada por circunstancias naturaes excepcionalissimas e por fortuitos ·acasos da fortuna, como S. Thomé,
consegue romper pela iniciativa particular esse somno de
morte e crear para o Estado uma larga receita, essa em
pouco ou nada aproveita ao seu desenvolvimento e é desviada, quasi na sua totalidade, para tapar os buracos ..z
cobrir as dificiencias do areamento e da administracáo das
suas visinhas.
'
'
Quando o actual ministro da fazenda, poucos dias depois de entrar para o governo na pasta da marinha, lhe
fallava da grandeza e difficuldade da sua tarefa, teve elle,
orador, occasião de lhe dizer-que a sua bôa ou má administração ultramarina dependia menos de si proprio do que
dos governadores que escolhesse para Angola e Moçambique; estas não se podiam admmistrar do Terreiro do
Paço, e assim dos bons ou máus governadores que nomeasse dependeria essencialmente o succeS$0 ou 'o desastre da sua gerencia e governo. Cada '\ez mais pensa assim.
Escolham-se bons governadores de província , fóra de
todas as suggestões da politica partidaria, do favoritismo
pessoal e das pressóes emfim de qualquer genero, tendo
bem em vista que alguns d 'esses logares são hoje dos
primeiros da nação, em importancia da empreza e em
existencia de t alentos e capacidades governati\'aS, superiores em grandeza e responsabilidade aos de alguns ministros na metropole ; trace se e marque-se com cada um
as linhas geraes da obra governativa que é chamado a
realisar dentro do plano do governo , e deixe-se-lhe em
seguida liberdade na escolha dos collaboradores e inicia·
tiva nos meios de execução. Ao lado d'uma responsabilidade effectiva e real, tüo necessaria lá corno cá para os
que governem superiormente, é preciso que esse governo
não o seja só no nome.
E' preciso que, em materia de finanças, os governadores tenham capacidade pessoal e faculdades legaes para
fom entarem o desenvolvimento economico e o progredimento das receitas das provincias , de modo que cada uma
precure viver sobre si, sendo uma excepção, justificada
por circunstancias tambem excepcionaes o recurso a
receitas da metropole ou de outras províncias para o
viver quotidiano e normal d'ellas. E com a iniciativa
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em materia de receitas tem de existir o direito proprio
da sua applicação dentro dos termos dos respectivos
orçamentos, que devem ser cuidados e exactos como
os da metropole. E' preciso que as províncias ultramarinas, em materia de pessoal, não sejam uma especie de
vasadouro de ignorantes e incompetentes, sem numero
nem retribuição tixa, que o favontismo dos homens ou o
patronato da politica da metropole sobre ellas constantemente entorna. Porque, na reahdade, chegámos a esta
perfeição-os governadores não podem ter iniciativa alguma,
nem nas couzas a fazer, nem, sequer, no pessoal a empregar; tudo lhe é prescripto e mandado da metropole
omnisciente e omnipotente !

Proteccionismo
Economicamente a metropole está sendo tão absorvente
como o é sob o ponto de vista da administração. Elle,
orador, é proteccionista como todo o mundo hoje o é, por
convicção ou por necessidade, e honra-se da collaboraçâo
que deu a Oliveira Martins, como presidente da comm1ssão
de fazenda, em 18~2, na ellaboração das pautas em vigôr,
como da cooperação activa que tomou na primeira lei de
protecção cerealífera e da iniciativa de algumas medidas do
mesmo criteno por elle, oradôr, apresentadas quando ministro das obras publicas em 1 ~91. Mas com o nosso feitio de tudo exaggerar e com o atrazo da nossa instrucção,
que não nos fornece os elementos- e recursos de lucta c
combate economico que as outras nações progressiva e
constantemente procuram, alcançam e empregam, estamos
fazendo do proteccionismo uma especie de fettche de que
todos julgam depender absoluta e exclusivamente a sua
fortuna e prospriedade, pondo todas as classes e interesses
nacion.aes em guerra uns com os outros, e acabando por
ser contraproducente a força de exaggerado e em tudo.
O encarecimento de todas as couzas e a consequente
difficuldad.e de vida ao funccionalismo e ao proletariado
arrastam fatalmente a elevacão dos ordenados e salarios
e assim o augm.ento de tributações e despezas sobre os
proprios productores ou a miseria d'aquellas classes, que
difficilmente a acceitariam sem resi~tencia e lucta . O egoísmo
de cada ramo industrial ou de producção agrícola chega a
toroal-_o.s. e(ra.dru.n~_ote i.nio;:ligos.
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Assim na questão dos vinhos. A agricultura julga-se
absolutamente sacrificada á industria na questão das pau. tas e tratados de commercio, sem vêr que o melhor e
principal consumidor dos vinhos communs tem de ser o
mercado interno e que este crescerá importantemente com
o augmento em numero e em bem estar das classes
·
operarias industriaes.
Quando, ha dois annos, a proximidade da denuncia dos
tratados de commercio com a A ustria e a A llemanha determinou na ltalia um movimento de actividade e agitação
entre os vinicultores, foi a um grande comício~ n'uma das
principaes regiões vinícolas do Sul da ltalia, um dos
homens de estado e de sciencia mais notaveis e mais benemeritos d'aquelle paiz, verdadeira illustração financeira e
economica no campo doutrinaria como no dos negocias, o
sr. Luzzatti, o famoso fundador dos bancos populares da
alta ltalia, mais de uma vez ministro da fazenda e que
fôra um dos negociadores d'aquelles tratados. Teve ahi
occasião de provar que, embora esses tratados fossem .
realmente muito importantes, só a cidade de Milão, devido ao extraordinario e admiravel desenvolvimento industrial que adquirira, consumia mais vinhos n'um anno do
que a ltalia exportára no mesmo período á sombra
d' aquelles tratados de commercio ! Tudo se está pedindo
ao Estado em protecção, quando muito em instrucção se
lhe devia pedir. Sem o seu aperfeiçoamento e generalisação, o circulo vicioso em que nos debatemos apertar-seha cada vez mais, correndo-se o risco de nos asphixiar nas
malhas d'um encarecimento insupportavel de todos os
generos e mercadorias, e no isolamento a que todas ,as
nações successivamente nos poderão ir condemnando, com
prejuízo e ruína dos productos naturaes do solo, que são
o nosso principal elemento de troca internacional.
Em materia colonial, onde, áparte as riquezas naturaes
de immediata apprehensão, todo o desenvolvimento e
progresso economico estão por fazer, o proteccionismo,
tornado em sacrificio das colonias á metropole até ao
pon;o d~ as reduzir quasi. a um simples campo. de exploraçao d esta, corre o pengo de matar a propna gahnha
dos ovos d'ouro, pela concorrencia das colonias estrangeiras mais adeantadas em producção e troca, e pela natural
repulsão dos capitaes a sahirem da metropole, que é quem
~.xplo~a,_ .2'!.~~. a S:U~~lte~n~~ação e ips~rt~z.a do çampo e:x..•.
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piorado. Esse proteccionismo deve graduar-se pelo proprio desenvolvimento colonial, por fórma a aproveitai-o
para a economia da metropole, mas sem entorpecer e
asphixiar a colortia.

Situação internacional
Ao lado d'esta situação administrativa e economica, ha
a considerar a situação politica e internacional. A alliança
ingleza, se nos garante melhor a integridade territorial,
dando-nos um ponto de apoio valioso no concerto das
nações, cria do mesmo passo entre ós dois paizes alliados
uma ordem de -relações mais intimas, a que se tem chamado a politica de coopera~ão colonial. Na Africa Oriental essa cooperação tem já um caracter de quasi
condomínio ; na Africa Occidental, um recente e grave
erro de administração põe tambem em contacto directo as
duas racas e os dois interesses alliados. E' isso um mal?
E' isso 'um bem? A alliança é decerto um bem ; o resto
é um facto consumado e com elle temo.s de contar e
trabalhar. O que não podemos mais é continuar a dormir
sobre os nossos direitos historicos e a confiar em generosidades e altruísmos que nem as pessoas teem quanto
mais as nações. A alliança abre-nos um período de tranquilidade e confiança para progredir-n1os e trabalhar-mos,
se souber-mos e quizer-mos; mas põe-nos ao lado um concorrente, amigo sim. mas cheio de iniciativa, de tenacidade e de vigor, que tanto nos pode ser um auxilio como
um perigo. Cremos que a sua intenção sincera e até o
seu interesse de momento é antes o de um socio que o de
um competidor; mas as cousas .séio o que sao e, desde
que o contacto está estabelecido, se formos sempre cedendo o terreno e vendo em toda a parte o trabalho e a
iniciativa ·alheia sobrepôr-se á nossa inercia e desleixo,
J,out che11in mene d ']{orne, e a perda será egualmente fatal
pela absorpção lenta e pacifica, em vez da alienação voluntaria ou imposta.
Além das vantagens naturaes que ainda nos resultam
da soberania e, na costa occidental, de até agora ser uma
colonia absolutamente de gente, trabalho e capitaes portuguezes, um ele1nento poderoso podemos ainda empregar
que, bem dirigido e aproveitado , pode só por si livrar-nos
por muito tempo de taes perigos. Esse elemento é o da
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nossa emigração, que ainda se faz e terá de fazer por
muitos milhares de braços, que seria um .verdadeiro
desastre, quando mesmo fosse possível, affastar de todo
do Brazil. mas que n'uma grande parte pode encontrar
nas nossas Africas tão bom emprego como além e. a todos
os respeitos, muito melhor que em outros pontos da
America e da Oceania, para onde se tem . derramado.
Fundaram-se as extensissimas companhias coloniaes em
grande parte para esse fim, dando-se-lhe receitas · já
creadas, a larga possibilidade de as augmentar e interminaveis territonos para sua exploração economica e commercial. São já decorridos não poucos annos e nada
te em feito d' aquelle fim capital, parecendo que apenas
aspiram a substituir o Estado na cobranca de imposições
e na continuação da inercia e indifferencia local. O que
está feito está feito, mas esteja-o tambem para se cumprir
o que a respeito de colonisaç!lo lhe pertence fazer, e, ao
menos n'esta parte, é indispensavel que as grandes companhias coloniaes sirvam para alguma cousa ao paiz.
Sem actividade colonial, em que entre a indispensabilidade de uma marinha de guerra e mercante adequada. e
sem exercito organisado na base do serviço militar ob~i
gatorio, por forma a ser um elemento de defeza do pmz
e da nossa valorisação no . pacto da alliança feita, essa
alliança será ·de facto um protectorado e, n'uma acção
lenta mas irremediavel, levar-nos-ha á desnacionalisação
das colonias e á ruína da metropole. Nas relações internacionaes ninguem protege de graça, nem o protegido é
respeitado e considerado como um egual; mas n' este ponto
enuncio uma aspiração que tem de ser realisada gradualmente, e1n harmonia com as forcas do thesouro e da
economia nacional.
,

A questão de fazenda
E assim vimos cahir agora, logica e deductivamente,
na questão de fazenda, a nossa questão magna, mas que
não é. como a mUitos se affigura, o centro em volta do
qual giram e evolucionam todas as outras questões nacionaes, a resolução da qual. sendo independente d' estas, a
todas indirectamente resolveria ou aproveitaria. Pelo contrario, a questão da fazenda é, e nem outra couza podia
ser, um effeito em vez d'uma causa, effeito da nossa falta
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de educação politica, dos vicios da nossa educação social,
da insufficiencia da nossa instrucção, da nossa desordem
administrativa e do desiquilíbrio e atrazo do ·nosso meio
economico. Por isso, se o ministro da fazenda precisq,
ter, como condição sirze qua non, mão de ferro sobre
todas as despezas, só um gabinete homogeneo e inteiramente consubstanciado n'um plano commum de administração poderá melhorar e resolver a questão de fazenda,
pelas reformas complexas, mas obedecendo a um só e
mesmo pensamento, em todos os differentes ramos da
administração publica, pelo impulso a dar á economia
nacional, na metropole como nas colonias, e pelas reducções precisas e possíveis, ao mesmo tempo por todos os
ministerios, e sujeitando tudo e todos, grandes e pequenos,
a um mesmo criterio de justiça e economia. Só assim,
por todas as pastas e sem esquecimento ou fraqueza de
nenhuma d' ellas, pode fazer-se obra harmonica, justa e
proveitosa. Só assim poderão ser acceites os sacrificios
necessarios , sem applausos mas sem resistencias e, sobretudo, sem ferir a consciencia publica, pervertendo ainda
mais a alma e o caracter nacional, em vez de os elevar
pela pratica e demonstração de uma perfeita justiça relativa.
A situação do thesouro poderia definir-se em trez
palavras- nem dinheiro, nem fiscalisação. nem contabilidade. Na confusão a que tudo chegou, só h a que admirar
a honestidade do funccionalismo portuguez; em outro paiz,
uma situação da fazenda publica, assim tão arbitraria e
tumultuosa, daria logar ás mais variadas e repetidas malversações. Tem-se, por 1nais d'uma vez, procurado obviar
á falta de dinheiro pelos tributos e pelos emprestimos.
Sempre o tonel das Danaldes tem justificado a sua tradição, e inuteis e vãos teem resultado todos esses esforços.
E' indispensavel experimentar caminho diverso, começando a obra reformadora pela pratica d'uma fiscalisação
effectiva e d'uma contabilidade simples, clara e pontual,
para o que poderosamente concorrerá a effectividade da
responsabilidade ministerial, tornada extensiva aos empregados respectivos. Mas não bastará decretar no
'Di-wzv do Gover11o, é necessario que os actos sigam logo
as palavras, isto é, que as camaras e todo o paiz assistam
logo á pratica e applicacão das novas regras e normas
adoptadas. Assim, como já defendeu no parlamento o
seu amigo, sr. Mello e Sousa, as contas do estado deve-
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rão ser annualmente apresentadas á camara dos deputados
para sofirerem o exame da commissáo de contas publicas,
formada por maioria de elementos da opposição, e com
poderes para se corresponder directamente com todas as
repartições, no que respeita a esclar~cimentos que repute
necessarios para a boa comprehensão das referidas contas.
Estabelecidas uma vez essas boas praticas e mantidas por
alguns annos, poucos que sejam, ninguem terá mais o
atrevimento nem a possibilidade de voltar atraz.
O orçamento, como a contabilidade, precisa ser uma
cousa sincera, simples e facilmente comprehensivel. Uma
vez feito , deve ser impeccavelmente observado, com a
unica possibilidade de ser augmentada a despeza publica,
ou applicados de qualquer forma os dinheiros do estado,
por creditos extraordinarios, com publica exposição e
JUStificação das suas causas e necessidade, abertos com
intervenção do conselho de Estado, uma alta corporação
hoje quasi sem funcções, diga-se de passagem, e que bem
conviria tel-as, composto como é por homens da mais
differente côr politica e presidido pelo rei que, nas discusões d'aquelle conselho, poderia encontrar o melhor e
mais apropriado ensejo de informação e noticia. O equilíbrio orçamental é hoje, mais do que nunca, uma necessidade impreterível. Sem elle, tudo quanto se fizer ficará
no ar ou fragil e incerto como uma construcção na areia.
Mas o equilíbrio orçamental depende da fixaç ão do valor
da 1noeda e esta pelo seu lado está dependente da situação
economica do paiz. Por isso, o problem_a é tão complexo,
não podendo ser definitivamente resolvido n'uma das
suas partes, sem attençáo e prendimento com as outras.
Para a solução das defficiencias do thesouro pode
soberanamente concorrer a renovação do regimem dos
tabacos, tão proxima de opportunidade e realisação. Deus
permitta que ella não seja dada ou vendida por algum
prato de lentilhas, como esteve para o ser em 1897,
quando a opposição regeneradora da camara dos deputados, que elle, orador, tinha a honra de dirigir, teve o
valor e a fortuna de prestar ao paiz o relevante serviço
de lhe poupar e salvar esse recurso entre todos valioso.
Para a regularisaçáo da circulação fiduciaria e implantação
d'uma moeda de valor real e fixo, pode e deve o Banco
de Portugal, em seu proprio interesse e no do paiz, prestar recursos e meios que para applícaçáo · diversa fem
5

D1scunsos PouTrcos
indeclinavel obrigação de recusar e defender. Na questão
fiscal, deve fixar- ' e como certo: primeiro- que nada
mais se pode pedir ao paiz, sem assegurar realmente a
ordem moral na administração publica ; segundo- que
não podem aggravar-se nem alargct r-se mais os impostos
chamados de consumo; terceiro- que qualquer remodelação fiscal deve ir procurar a riqueza e não o trabalho;
quarto- a necessidade de um cadastro, principalmente
para nivelar desigualdades entre propriedades e entre regiões, e para ser o assentamento da::, contribuições predial
e de registo.

Conclusão
~isse que não se propunha fazer um programma e é
por 1sso que não se refere a outros pontos tambem de
interesse na administração de um estado e no governo
d,uma nação; propoz-se apenas dizer o bastante para expor lealmente o seu pensamento de governo, isto é, o
conjuncto de princípios, idéias e factos qu~, em seu entender, convem n 'este momento á sociedade portugueza,
e qual elle seja nos seus pontos capitaes - que, naturalmente, esclarecem e determinam o criterio sobre todos os
outros, a elles logicamente presos e subordinados. Mas,
por sobre tudo isto, o que se precisa e o que o paiz deseja
e quer, na sua amargurada e desconfiada psychologia, são
actos e não só palavras, actos que estejam em harmonia
com estas, que sejam d'ellas a traducção sincera e fiel e
que, na opposição como no governo, nos ganhem e segurem o respeito e a estima publicos. Sem estes não ha
verdadeira força para governar, e a energia do homem de
estado hade aquilatar-se pelo vigor e firmeza com que
soube subordinar os seus interesses, que todos os teem,
as suas ambições e até os seus sentimentos á superior e
indeclinavel condicão de levantar o nivel moral dos seus
concidadãos, pela· pratica dos dictames . da justiça e da
egualdade; e não pela facilidade em uzar e empregar os
variados e poderosos meios de acção, que a sua propria
situação de governo lhe põe nas màos, e pelas pressões e
violencias com que procurar impedir ou vencer as reacções
ou as resistencias que tambem toda a acção governativa
levanta.
N'elle, orador, suppõem muitos -existir essa qualidade
da energia governativa; mas se a possue e se, possuin-
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do-a, a estima, não é pela recordação das occasiões em
que, no período de g3 a 97, o poder teve de se impô r e
de merecer o seu nome, mas porque, apezar do viver
agitado d'essa epocha, teve a invejavel fortuna, mas tambem a cuidadosa sollicitude, de vêr sempre obedecido o
principio da auctoridade, sem precisão de perdas de vidas,
nem derramamento de sangue; de, nas eleições de 1894,
em muitos pontos bem combatidas e porfiadas, tambem
o tribunal de verificação de poderes, composto exclusivamente de magistrados judiciaes, não encontrar, pela primeira
e uni c a vez, . ma teria para punir e annullar ; e de no -decretamento das incompatibilidades politicas, como na
suppressão de concelhos e remodelação das circumscripções administrativas, ter ensejo de provar que sabe subordinar os seus proprios interesses políticos á pratica de
uma razão superior de egualdade e de justiça. E essa
deve de ser e tem de ser a norma do procedimento politico d'elle orador e dos seus amigos.
E' da pratica contraria que tem vindo um dos nossos
n1aiores males- o desanimo e aviltamento a que a politica, lenta mas successiva, impenitente e implacavelmente
tem levado o espírito e o animo do povo portuguez.
Hoje quasi se não ,acredita que o merito e o trabalho
sejam, só por si, condições de successo e de adeantamento na administração portugueza. E' antigo o rifãoquem não tem padrinho morre mouro- mostrando assim
que o regímen do compadrio e do favoritismo é vicio
tradicional da nossa raça. Mas nunca esse mal chegou ás
proporções em que hoje o vemos; um simples relancear
de olhos pelo passado dos que estamos já nos cincoenta
an.nos basta para fazer ver como o regímen do favoritismo
se tem tornado omnimodo e universal. A reaccão contra
esse vicio funJamental da nos~a educação pubÜca é uma
das necessidades mais instantes para a acquisição de um
pessoal administrativo capaz, e uma das medidas de sanidade moral, de etfeito mais prompto e salutar.
No dia em que se vir os ministros, para alguns dos
mais altos ou importantes logares políticos ou empregos
do estado, irem buscar a sua casa os homens que a o pi·
niáo indica e reconhece como os mais capazes e competentes, ainda que extranhos á politica ou até seus adversarias, a alma portugueza terá uma impressão saudavel e
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moral, como só os bons exemplos do alto
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são capazes de dar e nenhumas leis ou preceitos escriptos
sabem determinar ou produzir.
Poderão observar-lhe que isto, ou couzas semelhantes,
mais d'uma vez tem sido dito e redito. A isso replicará
que, se na historia da nossa administração não tem faltado
algumas vezes quen1 individualmente, e como soldado
perdido, haja procurado orientar os seus actos n'um bom
sentido de regeneração moral e admmistrativa, sempre o
seu esforço se tem perdido e annullado na corrente e
tendencia geral das situações ministeriaes e partidarias,
como fatalmente teria de succeder a toda a tentativa
singular e isolada. D'ahi se tem querido concluir que se
não pode governar d'outra maneira, o que se consubstancia
na phrase pittoresca e decadente- de que não ha outros
portugnezes . Ora a experiencia não está feita, nem nunca
houve um conjuncto de homens, isto é, de forças politicas
que, decidida e convictamente , unidos n 'um só pensamento
e n 'uma só vontade, a tenham podido e querido fazer.
E' essa, para elle e para os seus amigos, a unica e
orgulhosa aspiração, e, sem duvida, a unica razão da sua
existencia politica. Para governar o paiz, peior ou melhor,
mas como até hoje o tem sido, não são elles precisos, nem
é necessario augrnentar mais a desordem e confusão geral,
nem valia a pena terem perdido as commodidades e as
garantias que eram o apanagio de muitos. A hornbridade
com que o souberam fazer, e a firmeza e serenidade com
que ha dois annos .,e têm mantido, são garantia de que
lhes não falta a sinceridade e a fé . . O apoio do paiz,
indispensavel a toda a obra de reparação e de progresso,
a principio latente, manifesta-se já de forma inilludivel e
innegavel. A presença n'cssa assembleia, de tão importantes elementos sociaes, o desinteresse de todos, a resolução com que muitos qu8braram o retrahimento em que
se encontravam da vida politica, obrigam-o como a mais
valiosa demonstração de confiança, a que procurará merecidamente corresponder, mostrando-se sempre e em todas
as occasiões egual ás suas palavras e digno do que a seu
respeito pensam todos os que tão dedicadamente o acompanham. Crê ser esta a forma que preferirão do profundo reconhecimento em que lhes está como é decerto
aquella que elle .preferir í:l dar-lhes.
Do Jornal da Noite, n.o 19, de 17 de Maio de Igo3.
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Discurso sobre a resposta ao discurso da Corôa, proferido na sessão da
Camara dos Deputados da Nação, em 2 de Maio de 1905:
O sr. conselheiro João Franco começou por dizer que
o discurso da corôa é o melhor ensejo para de golpe se
avaliar da orientação de ·um governo, especialmente de
um governo que chega e n'uma conjunctura politica como
a actual.
Foi por isso ler com interesse e curiosidade esse documento. A sua curiosidade foi satisfeita, mas o seu interesse ficou inteiramente desenganado, como já o começava
a ser pelo conchavo eleitoral rotativo e pelo contraste
entre as entradas de leão do começo, a breve trecho des.:.
mentidas pela marcha subsequente do governo. Na sua
mocidade parlamentar era de uso comparar-se os çliscursos
da corôa á espada de Carlos Magno: comprida e chata.
Effectivamenté essa especie de pics-1úcs ministeriaes, em
que cada ministro contribue com seus acepipes, encerra
quasi sempre o annuncio de grande numero de providencias que na realidade nem sequer existem a não ser na
phantasia dos que ·as promettem.
Pois o actual é em tudo digno dos precedentes. Lá
vem a musica celestial dos tratados de commercio para
os quaes nem sequer ha sombras, de negociações; lá vem
a reforma da instrucção secundaria sobre a qual o governo
tem idéas tão nítidas, que nem sequer sabe se precisará
da collaboração do parlamen_to para as realisar; lá vem
o chavão da responsabilidade ministerial e por ultimo esse
grande halali em que o governo pro111ette melhoria de
situação a toda a gente : aos professores, aos funccionarios, aos militares, aos operarias, parecendo que tem o
milagre de Chanaan ás suas ordens.
Deus queira que a leviandade com que assim se fazem
promessas, á sombra de uma prosperidade ,_ que existe,
mas que veiu repentinamente e é muito inferior ao que
poderia concluir-se dos canticos entoados pelo governo,
não venha a causar amargos de bocca a esta situação ou
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ás que se lhe seguirem e a provocar perturbações do
espírito publico e das classes que o governo tão docemente
embalou com esperanças de melhoria.
Mas com isso não se preoccupou o governo, tendo
apenas em mira lançar mão de tudo o que podia trazerlhe popularidade. De tudo, absolutamente de tudo, menos
d' aquillo que em primeiro logar devia impôr-se a um
governo que se diz liberal : o annuncio, ao menos, da
modificação tão urgente do regímen eleitoral em que vivemos. Isto é a prova flagrante da hypocrisia com que tudo
o mais é promettido. Quando foi da scisão e da promulgação da actual lei eleitoral, disse-se que essa obra era
commum aos dois· partidos rotativos e que até o sr. José
Luciano a revira cuidadosamente antes de publicada.
Negou-se isto então e prometteu-se solemnemente prova
real da falsidade para quando se désse o regresso ao
governo do partido progressista.
·Quando os progressistas propuzeram ao orador um
accordo politico, e este impoz como condição certas declarações de princípios, entre as quaes a reforma do regímen
eleitoral, foi-lhe respondido ser isso inutil por estar expressamente consignado no programma do partido progressista. Mais ainda : nas suas entradas de leão, quando
os seus primeiros actos faziam lembrar o ultimo ministerio Braamcamp, e os orgãos officiosos do governo todos
os dias davam noticia dos graves atropellos e escandalos
que o governo encontrava em cada ministerio, esses mesmos orgãos diziam solemnemente que era precico nãb só
remediar mas prevenir contra a possibilidade de semelhantes abusos.
Pois nem uma palavra se eneontra no discurso da
corôa que honre .estas promessas, annunciando a reforma
da organisação eleitoral, que é a base de toda a fiscalisação parlamentar. Comprehendia-se que o governo cheg.ando ao poder e não querendo fazer dictadura realisasse
as eleições pela lei que encontrara ; mas se realmente o .
seu chefe fosse o espírito liberal que apregôa e quizesse
abjurar do rotativismo, o seu caminho estava indicado:
Vinha ao parlamento assim eleito; pediÇl a approvação do
contracto dos tabacos, depois de ter negociado em harmonia não só com os interesses mas sobretudo com a
honra e a dignidade do paiz, apresentava o orçamento e

alguma medida -secundaria que nãó pudesse. esperar, e

Dtscunsos PouTtcos

47

depois tomava immediatamente a iniciativa de uma nova
lei eleitoral e nada mais.
O parlamento seria dissolvido e a nação de novo
consultada em condições de poder manifestar a sua
vontade.
Porque é preciso dizei-o bem alto e claramente: nós
somos um parlamento falsificado! A organisação eleitoral
que vigora desde a scisão regeneradora não é o regímen
representativo: é o regímen presidencial! Nenhum de
nós representa aqui o corpo eleitoral, mas apenas o placet
do presidente do conselho.
O orador cita a phrase de Mi~abeau : ide diter a vosso
amo que nós estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos pela força das baionetas e frisa como é diametral-

mente differente a sua situação e a de todos os deputados
ali presentes. Decorridos setenta annos depois da implantação do constitucionalismo e vinte de vida politica d'elle,
orador, ao reentrar ali quasi se envergonha, porque está
n'aquelle logar, como de resto todos, pela vontade do.
governo. Esta é a verdade que todos ouvem e todos pensam e sentem ; se a não dizem é porque não querem ou
que d'isso os inhibem as suas ligações partidarias. O
unico sitio onde houve eleições sérias foi Lisboa; mas os
que o povo elegeu não estão ali.
E não se veja no que diz o orador qualquer espirito
de desforço ou de revindicta. A lei eleitoral de I go I foi
realmente feita contra elle e os seus amigos. Fórma expedita e um pouco fóra da epocha foi esta de se desembaraçarem dos adversarias políticos. Para lhe encontrar precedentes é preciso remontar ás conspirações de palacio
dos tempos de Affonso VI ou de D. José; e se o orador
não foi mandado para as Pedras Negras, como José de
Seabra, foi no emtanto violentamente esbulhado de uma
posição adquirida no seu paiz com a ajuda de Deus e do
seu esforço, e que, por · ser um producto da sua actividade
e do seu trabalho, não era menos legitima propriedade
sua do que o seriam uma casa ou uma quinta, de que só
o paiz o podia legitimamente esbulhar.
Mas áparte o que n'isso possa haver, e ha, de desagradavel, quantas compensações moraes ! Quando um
dia divergimos de um projecto de fazenda e assim originámos a scisão, disseram-nos que não tinhamos o direito
de o fazer' porqlle tinham os sido deito~ pelo soverno, .
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Mas não quizeram tirar a contra-prova, consultando o
paiz com a mesma lei pela qual tinhamos sido eleitos.
Disseram-nos conspiradores e desleàes, mas escorraçaram-nos, em vez de nos deixar vir aqui para nos esmagarem com a demonstração das nossas perfidias. Diziam
que náo eram os principias que nos determinavam, mas
não nos quizeram aqui para um debate parlamentar e
contradictorio. D' esta maneira deixaram-nos o bom papel,
o que foi um grande erro de tactica.
E a prova é que, tendo o orador saído da camara com
alguns amigos, reentra ali sem que um só dos que então
o acompanharam o tenha abandonado, e vendo o nucleo
parlamentar de 1901 transformado n'um partido que, na
lucta eleitoral de Lisboa, unica que houve no paiz onde
as forças de ·cada um pudessem ser contadas, se mostrou
o mais forte e numeroso dos tres partidos monarchicos
que entraram na eleição.
Mas a verdade é que o paiz está sem representação
politica real? que todos aqui .occupamos uma situação
falsa, e que a unica forma de a resgatarmos é fazer confirmar as nossas nomeações pelo corpo eleitoral, dando
a este uma lei que lhe permitta exprimir e manifestar a
sua vontade.
Por ingenuidade esperou o orador que o sr. José Luciano o fizesse, ou por convicção liberal ou por habilidade
politica, porque a lei actual tem, de facto, encantos e
seduccões difficeis de vencer.
A 'commodidade e o goso de ter todo o mundo dependente da sua unica vontade, a con1eçar pelos proprios
partidarios, é realmente uma tentação diabolica. Quem
sabe se elle mesmo a não teria ámanhã no poder ? Mas
isso. é apenas mais uma razão para ali queimar os seus
naviOs.
Mas ha mais ainda: o rotativismo descobriu uma
grande virtude á lei actual, apregoando-a como a unica
forma de evitar a entrada de republicanos na camara.
Parece que os republicános comem gente, ou que ha na
1nonarchia .n;tysterios terríveis que recuam e se aterram
diante d'aquelle espectro!
Ora já por varias vezes ali houve · deputados republicanos.
O que deshonra a monarchia são as eleições feitas
pelo pinhal da Azambuja e o que a prejudica _são os maus
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governos monarchicos, como provam as ultimas votações
republicanas de Lisboa e Porto. As perseguições não
fazem senão augmentar-lhes a força. Refere-se á sua
acção governativa de I 8g3 a I 897, que muitos citam, uns
para elogiar, outros para accusar, e diz que o que enfraqueceu o partido republicano foram factos como a conferencia de Badajoz e a c9lligação liberal, ao passo que o
que o tem fortalecido são os erros do rotativismo.
Repugna-lhe, como monarchico que se preza de ser,
que a monarchia possa receiar-se dos deputados republicanos. Se este partido quizer manter o caracter revolucionario, ficará muito tempo longe do poder e de qualquer
acção social effectiva e pratica ; mas ainda n' esse caso, a
tribuna portugueza se honrará sempre com a collaboração
de um Affonso Costa ou de um Eduardo de Abreu, e a
sua acção parlamentar mesmo individual pode ser muito
util na confecção das leis ou na fiscalisação dos actos
governativos, exercendo o partido republicano papel identico ao da extrema-esquerda em Italia.
O que tornou a dar força ao partido republicano foram
os esbanjamentos e erros dos ultimos governos. Até á
scisão não houve mais organisação republicana eleitoral
em Lisboa, e ainda mesmo em I go I elles não foram á
urna. Do resultado de tres annos de rotativismo falam
as votações republicanas de I904 e Igo5 em Lisboa.
Pela segunda vez n'este reinado as instituições se vêem
desestimadas por um crescido numero de portuguezes.
Não é por tanto fechando o parlamento aos republicanos
que se pres~ará serviço á monarchia. ,9s elementos par-·
lamentares mdependentes e honestos sao sempre ute1s, e ·
ás instituições monarchicas principalmente. O chefe do
Estado pode e deve dirigir as linhas geraes da politica e
da admmistração, inspirando-se na opinião publica. Mas
os detalhes escapam-lhe e no emtanto são muitas vezes
esses que criam os escandalos e o desgosto publico.
Incomparavelmente mais prejudiciaes do que as discussões francas são as camorras parlamentares, os corpos
políticos fechados a toda a acção extranha, como ultimamente tem succedido. Os partidos monarchicos teem-se
desorganisado em Lisboa justamente porque esses conluios tornaram a lucta desnecessaria ; e a unica forma de
se reor9anisarem e luctarem efficazmente com os republicanos, e oppôr organisação a organisação, dando-lhe com6
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bate leal na urna, e, se vencerem, combate-los depois,
ali, no parlamento.
Sem verdadeira representação parlamentar, não é possível sair-se da situação politica actual. Na sua proposta
de responsabilidade ministerial, que acaba de lerá camara,
o proprio sr. ministro da justiça reconhece a incapacidade
actual do par lamento para accusar e julgar os ministros,
visto que tira respectivamente á camara dos deputados e
á dos pares esses direitos, confiando-os a entidades extranhas. Ora, esses direitos pertencem pela Carta a estas
corporações e só em côrtes constituintes lhes podem ser
tirados. Assim, a proposta, como todas as outras promessas do discurso da corôa, ficará apenas no papel. O
mesmo acontece com os impedimentos postos aos creditos
especiaes e com as novas regulamentações de contabilidade publica. Emquanto dominar a actual camon·a politica, emquanto só fôr deputado quem o governo quizer,
para que serve todo esse fogo de vistas, se nem ha direcção de contabilidade, nem tribunal de contas, nem sequer
parramento? Onde a sancção?
·
A verdade é que em materia de applicação dos dinheiros publicos, os governos fazem o que querem, e são elles
mesmos que o atiram á cara uns dos outros.
No estado de desordem e corrupção a que tudo chegou,
nada se conseguirá de repente, a golpes de cutello, ou
com iniciativas isoladas. I obra tem de ser uma obra de
conjuncto, que não pode fazer-se sem o concurso de muitos, que lhe garanta o espírito de sequencia e de continuidade.
O paiz atravessa uma profunda crise politica e moral.
Não tem realmente instituições e tem-se feito tudo para
n'elle extinguir o espírito publico. Para sustentar isto
são precisos estes dois artificios, constitucionalmente monstruosos :
Que o governo seja o unico eleitor da c amara dos
deputados, como é quem exclusivamente nomeia a dos
pares.
Que os dois partidos chamados de governo sejam, na
pratica, um só, pela intelligencia dos dois chefes, cuja
união é, não só contra terceiros, mas quantas vezes contra
os seus proprios partidarios !
O proprio exagero do artificio ameaça, felizmente,
acabar em breve com elle. Os partidos, na sua forma
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actual, te em "de acabar, para dar logar aos grupos parlamentares, formula moderna, seguindo na propria orbita
do desenvolvimento organico uma maior especialisação e
complexidade de orgãos e de funcções.
Tem de se abrir uma maior lib<1rdade de opinião e de
vontade entre os partidarios. Estas aggremiações, inteiramente fechadas ás correntes do espírito publico e acorrentadas a uma organisação theocratica e patriarchal,
levam por força ao embrutecimento e á revolta.
·
Approxima-se uma epoca de transformação politica e
o orador e os seus amigos felicitam-se de, pelo seu sacrificio e esforço, haverem concorrido para ella. Ao opportunismo cynico, egoísta e immoral dos ultimos tempos, é
preciso oppôr um regresso ao doutrinarismo. E' preciso
que os homens políticos tenham e definam princípios, e
na opposição e governo se mostrem fieis a elles.
Elle, orador, quer dedicar o que lhe reste de vida
politica, a trabalhar pelo estabelecimento das normas e
praticas de um verdadeiro regímen representativo, e pela
observancia e respeito das garantias individuaes estatuidas na Constituição - as duas grandes bases da grandeza
e da felicidade da Inglaterra, e sem as quaes o rei pode
ter força, mas não terá prestigio, e o pa1z pode ter paz,
mas não terá prosperidade.
Dirão que esta obra carece de gente nova e sem responsabilidades; mas o paiz é pequeno, o pessoal politico
restricto e a sua renovacão lenta e difficil. Se continuarmos como vamos, por . não haver outros portuguezes, a
renovação não se fará .i por isso .a regeneração moral e
politica tem de ser auxiliada tambem por elementos velhos,
que poderão dar-lhe a sua experiencia.
Pela sua parte, reentra ali sem resentimentos nem
despeitos. A's proscripções de Mario não anceia fazer
seguir as proscripções de Sylla. Tambem não o acompanham ambições doentias e inquietas. Nascido n'uma
pequena aldeia, de uma modesta família de proprietarios
remediados, o seu amor-proprio pode considerar-se satisfeito com a situação a que chegou. Servir o seu paiz é
ser em todo o caso fiel aos princípios do seu partido.
Taes são os seus unicos intuitos, ao ter consentido em
vir ali, nas condições em que ao governo approuve permittir-lh'o, na sua distribuição eleitoral. E é de harmonia
com esses princípios, e com o que acaba de ex_pôr á
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camara que se em vez de estar ali, como um intruso,
n'aquella numerosa assembléa, pudesse exercer n'ella
qualquer suggestão ou influencia, proporia que, com todo
o respeito, se respondesse ao chamado discurso da corôa
por esta forma simpres o breve: Senhor! Precisamos de
ilm Portugal novu - mm·al e politicamente!
Do jornal O Seculo, de

2

de Maio de Igo5.

Discurso sobre a organisação do Exercito, proferido na Sessão da Camara
dos Deputados da Nação, em 4 de Maio de 1905 :
O sr. conselheiro João Franco pFincipiou por dizer que
não parecesse extranha a sua ousadia de tomar 9- palavra
sobre um projecto militar. Não o encara, porém, sob o
seu ponto de vista restrictamente technico, mas sob um
ponto de vista alto e largo, accessivel não só aos conhecedores da especialidade, mas a todos que amam o seu
pq.i,z, e por isso se interessam intimamente pelo exercito,
na sua solidez, disciplina e brilho.
V ae apresentar algumas observações, porventura não
despidas de cabimento, e fal-o be1n despreoccupadamente, pois o sr. ministro da guerra bem conhece a alta
conta em que a sua notavel e excepcional competencia e o
seu caracter são tidos pelo orador. Essa elevada estima
intellectual e moral é hoje accrescentada pelo reconhecim-ento.
Subiu ao poder o sr. ministro da guerra. Poucos dias
depois procurou-o o orador no ministerio da guerra, onde
lhe apresentou as suas sinceras felicitações. Ao mesmo
tempo, e fazendo justiça aos nobres sentimentos de imparcialidade e justiça do sr. ministro da guerra, apontou-lhe
a situação de alguns correligionarios officiaes do exercito,
que, por virtude das suas opiniões politicas, o anterior
ministro da guerra maltratára.
Disse-lhe o orador a sua opinião de que as resoluções
~o ministro Gl-a· guerra Glevem ser religiosamente- extraahas
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ás opiniões politicas dos militares. Apontou-lhe os factos
e, sem pedir favores, disse-lhe a confiança nos seus sentimentos de justiça.
O sr. ministro da guerra ouviu-o com attenção e
significou-lhe que concordava com os seus principiosl
O orador não errára na sua confianca. O sr. ministro
da guerra tem minorado as desvantágens · e sacrificios
propositadamente impostos a officiaes do partido regenerador-liberal. Depois dos factos, o orador, em honra do
sr. ministro da guerra o diz, pó de prestar-lhe a mesma
justiça, que antes lhe prestára.
·
Não é a primeira vez que no parlamento reconhece a
alta competencia do sr. Sebastião Telles.
Reconheceu-a já quando sua ex. a pela primeira vez tomou conta da pasta da guerra. Disse-lhe então que o
reputava, segundo a opinião de entendidos, uma das
maiores competencias do nosso exercito.
Por isso mesmo sente que o sr. ministro tome agora,
como então, por um caminho que não desejaria vêl-o
tomar, e nunca aconselharia a um seu amigo politico.
Pode invocar a sua experiencia. Na sua cabeça podem
aprender as cabeças ·alheias.
No regímen politico representativo não basta a vontade isolada de um ministro para lançar arbitrariamente a
sociedade em novos caminhos ...
Erradamente pensava o orador em I 8g5 que, áparte o
que na reforma eleitoral d'esse anno havia de medida de
occasião, podia vingar o que n'ella havia de alto e rasgadameflte innovador- a organisação, por assin1 dizer forçada, da representação de classes, o regímen das incompatibilidades parlamentares, de natureza financeira.
Pois o que havia de bom, se não na execução, na sua
essencia, na reforma de I8g5 foi sacrificado e posto de
parte.
·
O mesmo tem succedido com a obra inteiramente
pessoal e contradictoria dos dois ultimas ministros da
guerra.
·
Assim, a base I 7. a, da iniciativa do sr. ministro da
guerra, era grave. por destruir um principi~ tradicional,
interesses consolidàdos. Estava a obra naturalmente condemnada a ter a duração ephemera da existencia ministerial do sr. T elles . . .
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por e:ffeito de uma mola poderosa, desde que cessára a
pressão que os continha.
O seu successor reformou tudo o_que encontrou . . Da
sua -obra durou uma parte, o que durou esse 1ninistro no
gabinete; outra parte nem sequer chegou a ter execução.
O sr. Sebastião Telles é de novo ministro. E parte
das suas propostas resumem-se no - onde se disse que
se disse diz-se que se não disse . . . Onde e1n I goo e
Igoi se revogou a legislação de I8gg, substitue-se hoje
a .legislação de I goo- I go I pela de I 8gg . . .
Ora isto é attentatorio da disciplina e prestigio das
instituições militares, e é perigoso. No regímen politico,
em que vivemos, não se pode organisar o exercito como
o fizeram um Lippe, ou um Stein, em Portugal ou na
Allemanha. Elles contavam com a forca da monarchia
abs?luta - com os largos estadios dos ·ministros n' esse
reg1men.
Hoje a vida ministerial é curta .
O sr. Francisco Medeiros (par da nova fornada) E ephemera.
O sr. João Franco - Tem sua ex. a muita razão. E
folga de o ouvir falar ainda na camara dos deputados ...
Por melhor delineada que seja a obra de um ministro,
falta-lhe sempre o espnl de sulte, que uma curta situação
ministerial não permitte.
Em apoio das palavras do orador estão os factos.
Temos tido a organisação do sr. Sebastião Telles, a
organisaçáo do sr. P1mentel Pinto.
Não temos tido, porem, uma organisação nacional,
alheia e superior ás suggestões da politica.
.
Devemos ter a organisação do exercito portuguez pelo
exercito portuguez. Só esta pode ser independente das
contingencias da vida de um gabinete, eterna como o proprio exercito, que só pode acabar com a Patria portugueza.
Sairam do proprio exercito, das suas corporações
superiores largamente autonomas, as organisa~ões militares em França, depois de 187o, e na Allemanha. Na
Allemanha foi a organisação feita sob a direcção de Moltke,
que nunca foi ministro da guerra.
Só a uma alta corporação militar, á sua independencia
da politica, ao seu espnl de suzte se pode confiar tranquillamente a defeza do paiz.
Assim o sustentou em I go I, perante um gabinete rege-
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nerador, a que pertencia ainda. Assim o diz agora perante
uma situação progressista.
As condições essenciaes de uma efficaz reorganisação
do exercito !i)ão: - a reorganisação da fazenda publica,
de Inaneira a fazer face ás largas despezas, que um exercito demanda; - o serviço militar obrigatorio, sem o qual
não existe um exercito, hoje digno d'este nome; - e á
frente do exercito uma alta corporação militar que não só
remodele os serviços, mas faça progredir a organisação
e a defenda contra as investidas dos interesses e vaidades.
Nem assim se apoucam as funcções do ministro da
guerra. Uma coisa é a organisacão superior do eJS.ercito,
outra é a administração superior do exercito, em que muito
ha a fazer.
Não pode, porém, o exercito andar aos baldões - do
sr. Sebastião Telles para o sr. Pimentel Pinto, do sr.
Pimentel Pinto para o sr. Sebastião Telles. Não deve
succeder-lhe o que se dá com os deputados, eleitos hoje
por um, ámanhã por outro regímen eleitoral.
E' necessario que se constitua uma elevada corporação
militar, em que se façam representar as mais altas competencias militares - no numero das quaes está o sr.
Sebastião Telles - e que n<lO seja tão ampla, que se converta n'um farniente para alguns, náo tão restricta, que
n'ella não caibam todos os cambiantes das especialidades
militares.
Estabelecida essa organisação, não ficaria em chômage
o ministerio da guerra. Se a organisação é pessima na
sua instabilidade e nas imperfeições, de que reciprocamente
se culpam a ministros da guerra - o estado .da administração, como mostram os factos, na sua brutalidade, não
é melhor.
Em I88o gastavam-se com.o exercito uns 4:ooo contos.
Passados z5 annos, gastam-se 8:ooo. E comtudo mnguem
acredita que hoje tenha mais condições de resistencia
n'um conflicto internacional à o que em I 88o - que seja
mais numeroso, mais aguerrido, instruido e melhor
armado.
A applicaç5o das despezas nem engrossou o exerci ~o ,
nem lhe deu mais condicões de combatividade.
Citará um symptomá. Quando antigamente nos visitavam os chefes de Estado estrangeiros, havia revistas
militares, em que se apresentavam 8, I o, I 2 mil homens,
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o que dava um rebate de enthusiasmo ao coração portuguez .
. Tivemos entre nós ha poucos dias o chefe da manarchia mais profundamente militar da Europa. Apresentámos-lhe uma companhia de infantaria, um esquadrão de
cavallaria, um grupo de baterias a cavallo ! Os exercícios
foram magníficos e demonstraram que entre nós havia
uma inegualavel materia prima do soldado. Mas para
isso bastavam as paginas da nossa historia ...
Não cita o brilho dos exercícios em honra do sr. ministro da guerra, pois a instrucção das unidades exhibidas
devia vir já do tempo do seu antecessor. Não cita a
escasse'z das forças apresentadas, como critica ao sr. ministro da guerra, pois tambem não podia ser culpa da sua
gerencia, ainda curta, a impossibilidade de apresentar
forcas mais numerosas.
·o que é certo é que tem perguntado a muitos officiaes
se era possível apresentar com exito senão grandes forças,
regimentos ao menos. Dos officiaes com quem tem
falado, uns teem duvidado , outros respondido negativamente ...
O facto é analogo ao que se dava quando ha 2S ou 3o
annos principiavamos a concorrer a exposições internacionaes. Mandavamos amostras, que eram premiadas;
mas não podíamos depois satisfazer as encommendas,
porque a nossa producção resumia-se nas amostras enviadas . . .
.
.
E' importantíssima a questão do material na infantaria, na artilharia. Mas não é uma questão para bruscas
improvisações. Devia ser resolvida pelo esforço continuado, persistente, de todos os dias, de maneira a nun'c a
a despeza, pela accumulacão, ser incomportavel, e a estarmos promptos em todas as opportunidades.
Não temos material. Não temos soldados, por não
haver dinheiro para os manter, depois de dados promptos
da recruta. Temos os quarteis deshabitados. Não tem
cavallos o exercito, nem os tem o paiz.
Não temos uma officialidade bem paga, respirando á
vontade.
Reclamações d'esta ordem, de todas as armas, mostram
quasi incomportavel a situação de muitas classes de officiaes ; e a promoção atrazadissima de armas em que os
offl.ciaes permanecem 20 annos n'um posto ...
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Com o nosso exercito deu-se o milagre inverso do das
bodas de Canaan. Augmentaram-se os recursos, e diminuíram-se os resultados.
Ha muita coisa, pois, a fazer propriamente na pasta
da guerra, na administração, quando a parte da organisação seja confiada a uma alta corporação militar. Reduzidas as funcções de ministro só propriamente ás administrativas, tinha um homem como o sr. Sebastião Telles
vasto campo para a sua actividade e para as suas legitimas
ambições de gloria.
·
O que é preciso, porem, é que termine este systetna
de cada ministro da guerra resuscitar o que o seu antecessor desfez, destruir o que elle fez. Não foi o sr. Sebastião Telles quem começou! Em.bora! Tenha sua ex. a
a coragem e a gloria de acabar . . .
Facilmente se podem impôr á politica partidaria as
reclamações das localidades para terem regimentos, em
harmonia com os interesses e caprichos locaes, em. desharmonia tantas vezes com os interesses da defeza nacional ... ·Um dos maiores males ·do nosso paiz é o rateio
politico das unidades regimentaes segundo os diversos
mteresses partidarios.
E quas1 não vale a pena resistir um ministro da guerra
ás conveniencias locaes em nome de principios, que uma
outra situacão ministerial violará.
Não vale a pena um governo fazer sacrificios politicos,
para outros virem no dia seguinte obter vantagens, destruindo embora princípios !
Só uma corporação militar · independente de preoccupações politicas pode exercer desembaraçada, livremente,
a missão de organisar e fazer progredir o exercito.
Na questão das promoções, por exemplo, a instituição
d' essa corporação traria visíveis vantagens.
O exercito facilmente acataria as resoluções de uma corporação militar, em que deve haver a mais alta comprehensão
dos interesses das classes, da necessidade da defeza do paiz.
Da obra pessoal que o sr. Sebastião Telles hoje prepara diz o que lhe disse em I 8gg : - ou sua ex. a não
levará nada a cabo, ou o que fizer durará quanto sua ex. a
durar no ministerio da guerra.
Attente o sr. Sebastião Telles nos desgostos tão patentes das classes militares, e que são bem dignos de preoccupar a attençáo dos homens publicos. Attente n'elles e
7
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d'éixe a prebc-cupaçâo limitada de desentertat as suas medidas e enterrar as do seu antecessor.
Só assim fará obra modificavel, sim, e progressiva,
mas éom raizes, que um governo nunca poderá arrancar.
· No é·ampo das competencias pessoaes, desengane-se: não
tirar,á partido do seu rival.
.
H a pouco tempo Giolitti deixou o poder na ltalia, apezar·
de os medicos lhe assegurarem que seriam de pouca dura. ção os effeitos da sua doença. Foi substituído por Fortis,
que foi interrogado pela extrema esquerda sobre a ·sua orientação sobre despezas militares. A diminuição é reclamada
designadamente pelos socialistas, que argumentam com
o peso dos impostos sobre as classes populares. Para
defenderem a moderação nas despezas militares, invocavam a segurança que a tríplice alliança é de paz europea.
Fortis disse que assim era: a tríplice era uma garantia
da paz na Europa, e a sua estabilidade não ofterecia duvidas. Mas era louca a nação que fiava a sua segurança
da politica das alliancas.
Quiz a fortuna que gosassemos uma situação privilegiada, em vista da alliança ingleza, cujo alcance os nossos
estadistas, os nossos parlamentares e todo o paiz tão
nitida- e rasgadamente comprehenderam.
Mas era louca a nação que fiasse a independencia unicatn~nte da politica de allianças.
Pens·a como Fortis. Quiz a fortuna que estejamos
gosando uma situação internacional privilegiada como não
gosaram as gerações anteriores á nossa, e nunca serão
demais os louvôres e reconhecimento que se tributem
áquelles a quem principalmente se deve a renovação da
alliança irigleza, cuja opportunidade e vantagem seria
grave injustiça occultar que tão bem souberam comprehender todos os parlamentos e apropria nação portugueza.
Mas para a propria estabilidade d' essa alliança e por
via até da dignidade ·nacional é preciso que contemos tambem e que se conte com os nossos recursos proprios. E'
pr~ciso valorisar-nos na alliança e n8o sermos como um
velho tropego e invalido que a Inglaterra conduza pela
mão. E' preciso que não sejamos apreciados só pelas
nossas posições estrategicas, que outros saberão armar e
aproveitar, mas que como unidade a contar sejamos no
dtâ em que a alliança porventura deixe de ser um pacto
para ser um..fado.

5g
Antes d~ terminar as q:m~iderações . de tOF_q em _geral
que se propuzera fazer, quer referir-se .a inda a um incidente de occasiáo, de natureza militar, e çhamar .para
elle a att_e n_ç.ão do governo e da camara.
Como já diss_e , a sit11ação pessoal dos officiaes , esp~
_cialment.e em determinadas ar~mas e postos, ~st~ longe -de
os satisfazer e contentar. O sr. Sebas:tiã_o T~lL~s, .com a
sua proposta . de gg, a _conhecida base IJ, a v.eiu_dar corpo
-e volume á velha e sempre r_e novada questão das pro~o
ções. Foi um erro, e em todo o sentido, cor.no lqgo ~qj.li
-diss_e ao sr. ministro da guerra, vaticinando·lhe o fr:a_casso
.e o perigo da sua obra. O fogo ateado nunca mais se
apagou; quiz-se-lhe acudir _c om a chamada lei d_a s p-romoções de Igot, que elle, orador, tambem combateu, e que,
como todos os artificias habilidosos, não satisfez nem resolveu cousa nenhuma. O desgosto continuou e o espiri to
_de reclamação ficou latente.
·
A gora o governo commetteu novo erro com -o annuncio
leviano e muito exagerado das prosperiedades subitas do
thesouro.
A pregoou-se um orçamento equilibrado e acenou-se
.com melhorias de situação a toda a gente. Ora elle,
orador, viu já · por duas vezes não só orçamentos mÇts
contas ditas com saldo. O peior é que da prhneira yez,
decorridos dois annos, tiHhamos a bancarrota ; -e da segunda, a breve trecho, o maior aggravamento da nossa
crise financeira e a maior elevação do. agio do ouro.
A gora as circumstancias melhoraram um pouco, ·_e,
·vergonha é, mas tambem verd~1de dizei-o, não pelo esfor:ço
e tacto dos nossos estadistas, mas pela melhoria de situação de uma · nação estrangeira, que é como irmã d,a nossa e
da iniciativa e actividade ·portugueza n 'ella e dentro do paiz.
O que fez baixar o agio. do ouro foi pr.incipalmente a
· melhoria do cambio do Brazil; e do trabalho ·constante da
nação na metropole e nas colonias veiu o .augm-ento · n.a
productividade dos impostos, que nenhuma reforma fisçal
soube promover ou aperfeiçoar. Ainda um valioso recurso
poderá vir ao thesouro, ao menos pelo que se póde julgar
n 'esta occasiáo, da . bulha e concorrencia que entre si tra·
varam as Companhias de Phosphoros e dos Tabacos,
concorrencia que nasceu exclusivamente de naturaes e
legitimas competencias financeiras e que os nossos estadistas . não,;souberam suscü~r ne~ provocar, se é que não
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pretenderam mesmo embaraçar ou desaproveitar. Mas
tudo isso é pouco para occorrer a encargos antigos, e ao
muito, muitíssimo, que é urgente e indispensavel. Basta
mencionar os dois grandes capítulos da Instrucção, a que
é preciso aplicar milhares de contos, e do Exercito. Mas,
já que se semearam ventos é necessario vêr se se não
colhem tempestades.
A situa cão material das di versas classes do Estado
aggravou-se' .mesmo por virtude da protecção aduaneira ao
trabalho nactonal.
Ha vencimentos insufficientes, ha promoções atrazadas.
E especialmente n 'algumas armas como a artilharia esse
atrazo reveste proporções que não podem escapar á attenção dos poderes do Estado. Admittiram-se., illegal e amplamente, nas escolas militares candidatos alem de todas
as necessidades, gente então moça e nova que acreditou
assegurada a sua carreira desde que estudasse e cumpri. se os seus deveres militares, podendo ter esper&nça fundada
d'um futuro corno o dos seus antecessores.
Foi urna falta e urna fraqueza governativa, que elles
não devem ser os unicos a expiar e a soffrer desde que,
em verdade, foram d'ellas os menos culpados . Poderá a
sua situação ser legal e justa no ponto de vista mais
stricto; mas a razão e a equidade militam pelo seu ]ado.
E' necessario que a concessão que o Estado lhes fez não
venha a resultar-lhes ou a parecer-lhes urna fraude.
Aos poderes publicos incumbe, fora da acção de grangear pensões, resolver do melhor modo possível e equitativo a anormalidade da situação actual para que tambern
concorreram.
Fala, o que é raro en1 paiz meridional, sem suggestões
de vaidade e amor proprio, despido de quaesquer interesses e paixões que na questão militar não tem nem pode
ter. A ponta graves difficuldades a resolver, problemas
grandes a estudar. Para a instituição militar e para o paiz
é secundaria que subsista a reforma do sr. Pimentel Pinto
ou que vingue a do sr. Sebastião Telles.
E a estima que tem por este e pelos seus merecimentos fal-o desejar mais uma vez ·que o sr. ministro da
guerra se dedicasse a trabalho mais amplo e generoso.
Do Jornal O Seculo, de 4 de Maio de 1 go5.
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Discurso proferido na sessão inaugural do Centro Operario Regenerador
Liberal da Cruz da Pedra, suborbios de Lisboa, 6ID 21 de Maio de 1905:
Disse, que agradecia a forma captivante e affectuosa com
que o recebia~, e que se congratulava pela fundaç8o do
Centro Operano, que pode e Jeve prestar relevantes serviços ás classes, que n'elle estão representadas e constitue ao
mesmo tempo um precioso apoio do seu partido accrescentando que, sendo o mesmo partido representativo e de
idéas liberaes, deve approximar-se do corpo eleitoral e
· apoiar-se n' elle, para ahi procurar a força, sem a qual a
sua missão politica não pode ser cumprida. E' por isso
que o partido regenerador-liberal se tem esforçado com
exito por ganhar raizes nas classes que, pelo seu numero,
constituem no corpo eleitoral o maior valor, e uma das
melhores provas está justamente na aggremiação a cuja
inauguração se honra de estar assistindo e na qual se
encontram representadas excellentemente, em quantidade
e qualidade, o commercio, a agricultura e o operariado.
E não é só como valores eleitoraes,- diz o oradorindispensaveis a um partido representativo e liberal, que
o facto tem significação. E' preciso dizer tambem que,
sendo estas classes as mais numerosas, são tambem as
mais abandonadas pelos outros partidos monarchicos e as
menos procuradas por elles, o que demonstra quanto
estão distanciados e esquecidos da sua verdadeira missão
politica.
Outro motivo de agrado para elle orador é ver .n'esta
·solemnidade uma prova de que as classes trabalhadoras
estão dispostas a sair do indifferentismo politico, com que
os seus legítimos interesses moraes e economicos tanto
teem soffrido, para se interessarem pratican1ente pela
marcha das coisas publicas. Assim deve ser, e é preciso
que assim seja, porque, mais do que a nenhuns outros,
importa e interessa aos que vivem do seu trabalho quotidiano que haja no paiz um bom governo. ·Aos ricos pqde
a sua fortuna pô l-os a coberto dos erros da administração;
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os remediados teem tambem um escudo nas suas economias; mas os menos favorecidos da fortuna, os que vivem
dos seus braços, ou de pequ.enos capitaes empregados na
industria ou no commercio, esses resentem-se immediatamente e soffrem mais do que ninguem com os desvarios
e erros de uma administração má, que logo se representa
na alimentação, no salario, nos preços das coisas mais
necessarias á vida.
A' s classes trabalhadoras, .portanto, convem e é até
indispensavel, mais que a nenhumas outras, vigiarem a
marcha das coisas publicas, saindo da indifferença em que
ha longos annos se teem deixado cair, não para serem
simples instrumento politico dos partidos anti-dynasticos~
mas para pugnarem militarmente pelos seus interesses.
Houve tempo em que as classes operarias, tendo comprehendido as vantagens do principio associativo, travaram un1a campanha n'esse sentido, campanha que é preciso continuar, para forçar os governos a fazerem quanto
possam e devem fazer em satisfaç3o ás suas justas reivindicacões.
Elle orador orgulha-se de, em I 8go, como ministro da
fazenda, e em I 8g1, como ministro das obras publicas,
ter concorrido no governo para se introduzirem na legislação nacional disposições de grande interesse para as
classes operarias, tanto sobre associações de classe, como
· sobre tnbunaes de arbitros avindores. Mas posteriormente a isso nada se tem feito de util no mesmo sentido
e para este facto não terá deixado de contribuir a inacção
em que essas classes se te em deixado ficar, ou por falta
de confiança em si, ou por causa do indifferentismo que
tudo avassalla.
Ora a verdade, que é preciso . não perder de vista, é .
que hoje, por toda a parte, as classes operarias não se
occupam só do seu trabalho de todos os dias, antes pro. curam, ·pela aggremiação e pela propaganda, que os
governos dos difierentes paizes escutem as suas justas
reclamações e procurem dar-lhes satisfação. E é assim
:que em quasi todos esses paizes estão já em vigor effectivo
. e real, com a maior vantagem para as classes trabalhadQras, disposições legaes sobre soccorro aos operarios em
caso de accidente ou de doença, caixas de aposentação para a
; velhice, maiores ou menores vantagens sob o ponto de vista
eleitoral, hygiene, protecção.aos trabalhadores menores,. etc,
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E' ,este exemplo que é preciso imitar em Portugal,
procurando as classes operarias, dentro da ordem de
coisas estabelecidas , auferir da sua enorme força, utilmente applicada, a ·somma de vantagens e de progressos,
moraes e economicos, a que teem direito.
Unindo-se, acercando-se dos homens publicas que mais
confiança lhes inspirem, levando-os a interessarem-se pela
sua sorte e pugnarem pelos seus interesses legítimos,
ellas podem estar seguras de entrar n 'um caminho pratico, que a sua adhes ci o a extremos revolucionarias lhes
teem até aqui conservado fechado.
Esta parece ao orador a forma mais segura para as
classes operarias de reali sarem como conquistas effectivas
o que até áqui não tem passado, para ellas ~ de aspirações
platonicas. Pela sua parte, mais d'uma vez tem sido accusado de nada ter dito, nos seus discursos como chefe
do partido regenerador-liberal, sobre a questão operaria.
Ora a verdade é que, não só não desapproveita a
opportunidade que se lhe offerece para o fazer, e com a
maior nitidez e clareza, como tem a responderem por si,
n 'este ponto, actos do seu passado de governo. Já citou
as providencias de caracter social promulgadas em go e gt,
as quaes lhe permittem dizer que o pouco que ha feito em
Portugal, em materia de legislação operaria, se deve a
governos de que fez parte .
Outro exemplo é a lei de 21 de maio de 1 8g6, feita
por uma camara de que elle orador e o sr. Mello e ~ou s a
faziam parte , e a qual estabelecia as caixas d'apos entaçáo
para operarias, custeadas parte por pequenas quotas
mensaes dos proprios mteressados, parte pelo producro
do Monte de PieJade - annexo á Catxa Geral de Depo
sitos, estabelecendo se ainda, para o caso d'estas duas
receitas não chegarem, uma contnbuiç <lO padronal que
cobriria o deji c:l. pesando sobre o capital e não sobre o
trabalho. Infelizmente, o mini-,terio caiu poucos mezes,
depois, e se o governo seguinte ainda se achou moralmente
obrigado a regulamentar aquella lei, o certo é que mais
nada se fez no sentido de a tornar uma realidade effcctiva
e pratica, e ainda hoje os que · trabalham esperam essa
justa cou1pensaçáo para quando a velhice e o peso do trabalho tornem impossível a acquisição do salario. Falta,
portanto, ainda aos operarias portuguezes uma garantia
tão justa de que ha longo tempo gosam outras çlass~~.
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A estas e outras conquistas do mesmo gel)ero devem

as c~asses trab~lhadoras applicar o seu esforço intelligente,
contmuo e pratico.
Porque vê n'a presente solemnidade um symptoma
d'esse proposito, attribui-lhe uma grande significação.
Folga por vêr que o programma do partido regeneradorliberal e as tençóes dos homens que o dirigem encontram
ecco nas classes ali representadas ; mas folga, sobretudo,
por vêr que o indifferentismo tende a acabar e que ell1s
dão á politica a attenção vigilante, cujo' primeiro fructo reverterá em beneficio dos menos protegidos da sorte.
A quelle centro é o primeiro , mas não o unico, dos que
hão-de inaugurar-se sob a egide do partido regeneradorliberal. Elementos sinceros e dedicados estão tratando
d'esta obra de organisação, e o desejo d'elle, orador, é
que o enthusiasmo não affrouxe, e que cada um dos aggremiados se constitua em propagandista d as idéas que
acaba de expôr e dos ideaes d'administração honesta que
são o leme do partido regenerador-liberal.
Do jorml O Seculo, de

22

de Maio de 1 go5

Discurso proferido na sessão inaugural do Centro Regenerador Liberal do
Porto, em 29 de Maio de 1905:
Agradecia a recepção enthusiastica que, como a que
lhe foi feita o anno passado, constitue a mais elevada
prova de apreço que tem recebido em toda a sua vida
publica. Classifica-a como a de maior significação por ser
feita nobremente no meio de systematicas affirmações de
que elle, · orador, nunca mais volta a tomar parte no governo do paiz. E' não só prova de apreço individual, mas
tambem, crê-o, um acontecimento brilhante na historia
politica do nosso paiz.
Todos vêem o alcance elevado da adhesão do partido
regenerador -liberal, só inspirada no interesse do paiz.
As circumstancias Impunham a congregação de vontades e intelligencias n 'uma obra de rehabilitação politica e
administrativa.
·
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Disse já na camara dos deputados que vtvemos sem
systema de governo, em regímen de completo arbítrio
presidenciaL
E' triste ter de confessar que somns a unica das nacões
de systema representativo que tem recuado. n 'estes ultimes annos , quasi um seculo na historia politica.
E' melhor dizer-se que passou o tempo das questões
politica:s, dominando hoje as econnmicas.
Isto é verdade em paizes onde as questões politicas
estiío resolvidas, onde existe authenticidade de svstema
politico representativo. onde ha leis eleitoraes. onde ha
parlamento saído da vontade popular. fiscnlisação parla·
mentar e garantias individuaes que os tribunaes sabem
tornar effectivas.
Desde tgor temos dictadura eleitoraL que tornou o
governo o unico eleitor.
Ainda, por exemplo. que a unanimidade dns eleitores
da cidade do Porto ou de Lisboa quizessem firmemente
definir uma orientaç~o e eleger certos candidatos. os con.:
celhos ruraes do mesmo circulo facilmente asphyxiavam a
vontade de todo o eleitorado urbano. E' essa a consequencia do regímen eleitoral. Não h a possibilidade de
eleger um unico deputado contra a vontade do governo.
Não h a, portanto, fiscalis::~cão sufficiente do governo n'um
parl amento livremente eleito.
Dir-se -ha sempre em Portugal que os governos obtiveram maiorias parlamentares; porém, a situacão nffo era
até 1go3 identica a esta e em 1 Xg7 a opposição regeneradora levou 37 deputados, que não foram eleitos pela
vontade do governo progressista.
O governo tinha a maioria, mas tinha a fiscalisacão,
que foi sufficiente para inutilisar um contracto dos· tabacos,
que já então se quiz ardilosamente negociar em bases
prejudicial isstmas.
Como todos os factos recentes mostram a opposição
regeneradora em 18q7 com a força que lhe vinha da sua
eleição independente da vontade dos governos, obstou a
um negocio omisso. e tinha sido eleita com a lei deixada
ao governo progressista, lei eleitoral que permittia uma
fiscalisacão.
.
A vêrdade é esta. O sr. conselheiro José Luciano -~ de
Castro alterou a lei eleitoral em 18gg, e. apezar da remodelação intencional dos circulos, a opposição regeneradora
8
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pôde, quando se fez a eleição, levar á camara quarênta e
dois deputados e a cidade do Porto tres deputádos repu·
blicanos.
Hoje pode a cidade do Porto querer eleger qualquer
deputado, · que o não fará sem a sancção dos concelhos
ruraes, que néÍo podem valer intellectualmente a antiga
capital politica do paiz, que hoje não é, porque não está
assim explicada a vontade da cidade do Porto, a segunda
do reino, sob varios pontos de vista e a primeira na
reivindicação dos princípios liberaes. Di r-se- h a que a
dictadura não é hoje mais larga do que foi em 1 ggs a
d'dle orador.
Então era uma excepção, após a qual sE' regressou á
normalidade. Ao decreto de t8g5 seguiu-se logo em t8g6
a lei eleitoral, que deu origem a larga opposição regeneradora em lg97· Hoje, não. O decreto dictatorial de
1 go 1 continua em vigor em I go5, conserva-o o actual governo que nem o revogou em dictadura, o que o orador
não exigia, ma~ nem sequer falou no discurso da corôa em
o revogar no parlamento.
Com tudo prometteu mil reformas, algumas bem insignificantes- Vê se do accôrdo dos dois chefes rota ti vos
que o farão persistir, emqwmto recearem a reacção justa
do corpo eleitoral ao seu arbttrio. O governo progressista
não só não tentou revogar a reforma eleitoral, mas resolveu até annullar a imprensa tamb_em, não se contentando
já com ter annullado o p arlamento. Como não se querem
no parlamento deputados que não obedeçam absolutamente a vontade do governo, tambem não se querem na
imprensa senão servos do governo.
Para este efL:ito sophismt:t-se e viola-se a propria lei
de imprensa de 1 ~g~, da iniciativa do partido progressista.
Adultera-se a propria lei de imprensa, cujo cumprimento o seu auctor, sr. conselheiro Veiga Beirão, reclamava na opposição energicamente Não contente com isso
tudo, o governo serve-se até abusivamente da lei de J3 de
fevereiro de 18g6, lei de circumstancia, lei de occasião,
moldada sobre leis identicas dos paizes mais adeantados.
Essa lei é restricta a attentados definidos e nunca
permittirá o abuso que d'ella se está hoje fazendo. ·Contra
esse abuso, protestará energicamente logo que as camaras se abram. Não permittlrá o abuso que se faz d'essa
lei,. que não é sympathica, mas constitue um regimen de
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circumstancias e tem uma interpretação restricta. Não
quer a responsabilidade dos abusos que se praticam á
sombra d' essa lei. Repelle-a energicamente.
Quando o parlamento se abrir ha de vêr-se então se,
na execução d' essa lei, se respeitará o pensamento do seu
·principal responsavel. Quer-se com um insolito abuso
tornar intangíveis as pessoas dos governantes. Nuo podemos nós dizer que as questóes politicas estão resolvidas,
que desde já nos podemos dedicar desassombradamente
á resolução de questões economicas. Foi deputado pela
primeira vez por Guimaraes, continuando a representar
aquelle circulo durante muitos annos, emquanto foi deputado da nação; hoje é um deputado que o sr. Jose Luciano
consentiu no parlamento.
Disse estarmos em pleno regímen de arbítrio pessoal;
ataca-se impunemente a liberdade e a propriedade, principiando pela propriedade jornalística. N ao h a systema
representativo. Reunam-se as classes industrial e commercial e nada conseguirão. porque o governo, com o
actual regímen de eleições, não precisa de votos. A sua
lealdade monarchica nao impede de vêr que as instituições
devem coexistir com um regímen de verdadeira liberdade
e authentica representação. Sobre as responsabilidades
que lhe incumbem, o paiz precisa de vêr que atraz das
palavras d' elle, orador, estão os actos que ellas annunciam
e promettem.
Questão primaria entre nós, accrescenta, é a questão
politica, porque nao temos, infelizmente, resolvida a questão das liberdades e sincero regímen representativo.
E' preciso reconstituir a liberdade politica e assegurar
o funccionamento normal do regímen parlamentar.
Com isto todos terão a lucrar, mesmo aquelles a quem
os partidos que nos governam e que não sabem governar
e conservar a uniàade das suas causas. Pretendem chamar para as responsabilidades que pela lei e sem graves
inconvenientes lhe incumbe defender.
Tem confiança no futuro do partido, não só pelo numero e valor dos que o constituem mas pela força m?ral
que os conduz, pois sabem que se elle, orador, estlVer
amanhá no poder, não o cortaria em fatias para distribuir
por afilhados.
Confia no futuro do novo Centro, na acção methodica
e persistente da propaganda, designadamente na propa-
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ganda eleitoral, indispensavel para fazer face aos inimigos
do poder. Confia na acção do sr. conselheiro José Novaes, chefe do partido regenerador-liberal do Porto, seu
incomparavel organisador, ante o paiz.
Do jornal O Seculo, de 3o de Maio de Igo).

Discurso proferido na sessão inaugural do Centro Regenerador .Liberal
Adriano Gavaiheiro, de Lisboa, em 29 de Junho de 1905 :
Começa por dizer que se sente orgulhoso por vir inaugurar um novo centro de politica sua, cujos aggrem1ados
sáo recrutados d'entre as classes traba1hadoras e productivas, mostrando ass1m que o partido hberal procura fir-~
mar-se em todas as classes de accão,
e entre ellas nas ~
>
que, pelo numero e pelo seu valor como elementos pro- ·
ductores da riqueza economica da naçáo, mais direitos
teem a intervir na vida politica e maior necessidade sentem de um governo honesto e util.
Partido verdadeiramente liberal pelo seu programma,
tem-se tornado cada vez mais, pe1a orgadisaçao, uma
aggremiaçáo po1itica .democrat1ca, Justamente porque, contanl.::io apenas com a opiniáo publlca e appellando para
ella, não seria razoavel nem log1co que não alargue a sua
propaganda tambem áquellas classes que, pelo seu numero
e 1m1)ortancia, mawr contingente dão para a constituiçáo
do corpo eleitoral, que é a expressão concreta e constitucional da opiniáo publica.
Não ba.sta, para constituir um partido, o recrutamento
exclusivo de elementos das chamadas altas classes, do
capital, da burocracia superior, do grande commercio, da
grande industna. E se é certo que n'essas camadas se
encontram elen1entos importantes e até 1mpresci11diveis
·para o governo, não o é menos que, sem a cooperação
do eleitorado, não pode haver hoje partidos politicas dignos á'este nome, e o eleitorado é composto, na sua maxima parte, das classes trabalhadoras, que são as mais
numerosas .
. Os partidos que assim não fizerem tornam-se aristo-
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cracias, fechadas ao grande numero e, portanto, á nação,
da qual a breve trecho se encontram isolados, se não em
marcada opposiçao contra ella. E porque o partido quer
evitar isto, porque as affirmações que tem feito como partido liberal são para se cumprirem honradamente; porque
a razão de ser da sua existencia partidaria está precisamente em ser um grupo politico que só na opinião procura
e quer encontrar e encontra o seu apoio - é que se tem
esforçado e continuará a esforçar por organisar, principalmente em Lisboa, nos differentes bairros da cidade,
novos centros partidarios, em que não só se fixem e reunam os elementos adquiridos mas que sirvam tambem de
nucleos d'irradiaçao e de propaganda.
Assim o partido se irá tornando cada dia mais consciente da sua força, radicando a sua organisaçao e alargando a todas as classes o influxo e a energia da sua
ac~ão politica. E é isto precisamente o contrano do que
veem fazendo desde annos os chamados partidos da rotação, que por completo e ha muito tempo abandonaram
todo e qualquer contacto com as classes populares, transformando-se assim em castas privüegiaaas e separadas
do pa1z, cujo unico recrutamento se aestina a preencher
a camara dos pares, que é de nomeação régia, e a dos
deput-ados, hoje de nomea~áo governativa. ~ é apenas
-com esses elementos de nomeaçao régia ou de nomeaçao
dos prop rios governos, com ma1s um restncto contra-peso
de parentes e adherentes, que esses partidos se propoem
goven1ar para a naçao.
N dO é assim que se pode governar, no sentido elevado
e honesto da palavra. Mas é assim que, cada vez mais
distantes do paiz e do povo, cada d1a em mais violenta
opposiçao com elles e com os attos interesses nac10naes,
pouco a pouco se tem caído no favoritismo, na corrupçao
e na tyrannia vigentes. Foi assim que se chegou a este
insustentavel estado actual da politica portugueza, que é
a negaçao absoluta e insolente de todos os direitos do
cidadão, e tripudio d'um despotismo disfarçado, climinaJor
do voto, da imprensa, de toda a represt:ntaç ~ o naciOnal e
de toda a liberdade, tornadas incompatíveis com uma
existencia vergonhosa d'erros e d 'escaudalos.
Com effeito, subre taes bases, nada se pode fazer
d 'util, de duradouro, e, sobrttudo, de honrado - aflirma
0~~.
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O partido regenerador-liberal, que se não fundou para
satisfazer a amb1çao politica de mnguem, nem ex1ste como
simples prete,\tO para faz.e r a fortuna politica de quem
quer que seja, mas a cujas affirmaçóes e ideas, bc:m ao
contrario, esta ligada, nao só a honra politica~ mas a
propria honra pessoal d'uns poucos de humens publicos -. está tirmememe decidido a confirmar os seus
actos com as suas palavras e por isso procu1 a e encontra
o apoio que os outros desprezam, nrmando-se na opinião
e en1 todas as classes que, constituindo-o, representam
tambem a nacão.
l~las, se aos dirigentes do partido regenerador-liberal
cumpre, justihcando us suas attirmações, procurar o contacto das dasses popula. es, se é esse um dever de honra
para elles, é tarpb;:m um dever de honra para os que os
escutam e os seguem, trabalharem, no limite da sua
esphera de ac~ão, ma1s re.:.tncto, mas nao menos itnportante, pela propaganda e pela acção, nas suas officinas,
nos seus escnptorios, nos seus cstabelccilnentos, no circulo, emfim, da~ suas relações.
Um partido verdadeiramente liberal e genuinamente
representativo é uma orga.1isação muito complexa, em
que a acçào de todos é precisa para a harrrlOtlla do conjuncto, em que os generaes só o são, não para uzarem galóes, mas porque existem soldados, e a estes
astiiste uma missao que, por ser diversa, mio pode suppôr-se nem menos uul ne1n menos indispensavel que a
d 'aquelles.
~Ue, orador, não lisongeia nem mente, não procura
cortejar para ctma ou para bai\o. Ue tudo o accusaram,
menos de ter alguma vez mentido em toda a sua ja longa
~arreira publica. Por isso, quando ahrma que o objecuvo
clo t-eu parudo € o b,nl publko, tt.:m bem mtidamente a
consci~mca do que d1z; por isso quer acreditar tambem
que applaudem as suas attinnações e os seus proposltos
de desinteresse e de lealda(te para com o paiz o fazem na
intenção nrme de contribuirtm, dentro das suas forças,
pela propaganda, pelo desinteresse, pelo sacrifi1cio, para
um de~uit:l" ..dum que só visa ao bem de cada um, por visar
nobre, e sinceramente- ao bem de todos.
~ hoje mais de que nunca é necessario attentar bem
. n 'isto e na o pttrder de vista o dever de honra que a todos
assiste. Hoje mais do que nunca- assevera o ol!ador,-
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porque ós factos da politica interna do paiz, pela fe)Çâó
que teem tómado til timamente . éncaminham-se para que
o partido regenerador-liberal seja d'um momento para o
outro inve"tido em m~is graves e concretas responsabilidades d'acção politica. O governo adiou as camaras. com
dois pretextos: o d'apazig11ar os animos excitado~ pelo
confticto partid<lrio interno aberto na commiss~o da fazen•
da e o de moditlcar o contracto dos tabacos no sent;do de
dar satisfação ás indignadas reclamações da opinião puhli..
ca . Pois vae já a mais de meio o período d'interregno
parl1mentar iniciado com o adiamento e nada se vê conseguido, no sentido dos dois pretextos adoptados. Beut
ao contrario. Pelo que diz respeito ao apaziguamento. o
que se tem passado depois d'isso, especialmente em materia de perseguições e despotismos contra a imprensá,
permitte affirmar-se que ao reabrir das camaras em agosto proximo os animos estarão menos serenos ainda do que
na occasião em q 1Je ellas foram adiadas. Quanto aos
tabacos. nada consta estar feito e ninguem acredita que
simples mudanças de redacção e de forma possam illudtr
a opinião e levai-a a p.cceitar a essencia - no entender
d'elle orador - d'uma operação vergonhosa e perdularia.
Em taes circumstancias não pode admittir a hypothese
de que o governo se conserve. A corda do arco estendeu-se até o maximo limite - e a nação não pode nem
quer ser escrava submissa e vil dos caprichos de dois
h01nens.
Ainda mesmo n'um systema representativo como o
nosso, é preciso que, ao menos, se mantenham certos
artificies, e que da sua fraude se não desç·a ao despotismo
descabellado e insolente. O que se vê, o que todos veem,.
é que, longe de se curar da scisão que soffreu, o partido
progressista e o governo padecem d'outras scisões ainda
latentes; que ha problemas graves e urgentes a resolver,
e que o ministerio nada fez, porque sem harmonia no
partido e sem harmonia no governo não lhe é possível
fazer nada. N go ha cohesão parti daria, nrio ha pensamento governativo, n8o ha apoio na opinião publica, não
ha, em summa, nenhum elemento de vida a justificar
constitucionalmente a permanencia no poder de quem não
tem capacidade para governar. As scisões dão-se a cada
passo, prova evidente de indisciplinas. O governo só
pode manter-se pelo favoritismo. A corôa - diz o sr ~
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João Franco - tem dado aos partidos maior auxilio do
que lhes deve. · O partido regenerador-liberal, que tem
servido de alvo ás perseguições mais mesquinhas, menos
correctas, te1n augmentado em numero. forca e prestigio,
· porque não rejeita cooperacões, porque se approxima âos
pàrtidos populares. O partido é hoje para muitos um
motivo de confiança; muitos que niío estão filiados, teem,
todavia. n'elle o melhor das suas esperanças, porque a
sua situacão moral está acima de todos os partidos de
rotação. Todos os que se acham filiados no partido
devem empregar os maiores esforcos para alargarem a
esphera da sua accão, trabalhar todos para o mesmo fim,
para a realisacão do mesmo ideal.
· Terminando o seu discurso, o sr. conselheiro João
Franco faz o elogio do sr. dr. Adriano Cavalheiro, sob a
egide de cujo nome se fundou aguelle Centro.
Esse nome symbolisa abnegação, lealdade, sacrificio,
intelligencia e bondade. A estas qualidades pessoaes e
intrínsecas, deve o enorme prestigio de que gosa. Lisboa
n~o é um burgo pôdre onde as influencias politicas se
manteem e medram porque se é o mais rico ou porque
não ha ,mais onde escolher. Aqui ha só um meio de conquistar adhesões, sympathias, prestigio: é merecei-os bem
fundadamente pela suggestão pessoal do caracter, do
coração e da intelligencia.
A influencia e o prestigio de que o sr. dr. Adriano
Cavalheiro gosa foi assim creada.
N áo é filha da dependencia ou da corrupção; vem da
bondade e da dedicação pelos seus amigos e constitue,
por isso, o que ha de mais santo e de mais util para um
agrupamento como aquelle de que elle, orador, se honra
de ser chefe.
Dojornal O Seculo, de 3o de

~unho

de Igo5 .
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Discurso proferido na sessão inaugural do Centro Operario RegeneradorLiberal Mello e Sousa, de Lisboa, em 12 de Julbo de 1906 :
Começa por dizer que a organisação d' estes centros
obedece a dois pontos de vista egualmente importantes.
Em . primeiro logar, procurar chamar ao interesse pelas
coisas publicas, e ao esforço para se obter para este paiz
um bom governo, as classes operarias, que são as mais
numerosas, .as mais importantes pelo seu papel na producção da riqueza publica e que, por isso mesmo, devem
reivindicar a .parte que lhes compete na vigilancia politica
da nação. Em segundo logar organisaram-se os centros
operarias regeneradores-liberaes para tornar conhecidos
os princípios do nosso partido, e para que as classes trabalhadoras oiçam os compromissos que tomam os dirigentes d'elle, e para que os _princípios e idéas do programma regenerador-liberal seJam levados aos centros de
trabalho. Os homens publicos que, como elle orador,
assim procedem, teem empenhado no cumprimento das
suas promessas, não só a sua honra politica, mas a sua
propria honra pessoal.
.
D'este modo o partido regenerador-liberal alarga diariamente o conhecimento das idéas que formam o seu
programma e engrandece tambem as suas forças politicas, engrossadas pelo numero d'aquelles que confiam
nos caracteres e intenções dos dirigentes d' esse partido.
Ora uma organisaçáo partidaria que assim tão leal e
democraticamente procede, devia inspirar sympathia,
sobretudo áquelles que inscrevem na bandeira das suas
facções polit1cas a democracia. - Quer referir-se com
estas palavras ao partido republicano, que, contra o que
seria natural e logico, tem procurado hostilizar e envenenar por todas as formas esta approximação dos regeneradores-liberaes com as classes trabalhadoras.
Ora isto é incomprehensivel e absurdo. Sejam quaes
forem as . idéas que professem, deve entender-se que homens de be~ que estão na politica, sacrificando durante
9
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annos as suas commodidades pessoaes e desfraldando uma
bandeira que nenhuma apostasia ainda manchou, o fazem
com o intuito real e smcero de prestar serviço ao seu
paiz. E acima, muito acima, de qualquer credo politico,
de qualquer emulação de seita, de qualquer controversia
sobre formas de governo, estão os interesses nacionaes e
a defeza d'esses interesses. O ser republicano ou ser
monarchico é menos importante do que ser portuguez.
~o r isso e_ntende, e. por parte do partido regeneradorliberal assim tem stdo escrupulosamente praticado, que
todos os homens pub licos verdadeiramente liberaes teem
não só o direito, mas o dever, de se approximarem das
classes operarias. E o facto de procedermos assim, longe
de crear desconfianças, rivalidades e maus humores por
parte . de um partido que se diz feito sobretudo para o
povo, devia ser-lhe grato. Se o contrario succede, não
somos nós. decerto, quem perde no confronto, ou quem
se desvia do caminho sincero e logico. Pela sua parte,
elle, orador, exemplificará bem o facto, dizendo que, apezar de não ter relações politicas, nem sequer pessoaes,
com os srs. Hintze Ribeiro e Luciano de Castro, apezar
de nada querer d'elles, não hesitaria em applaudil-os se
puzessem em execução, ainda que com differenças de
forma, qualquer ponto do programma regenerador-liberal.
Não tem o direito de achar mau, por ser feito por outros,
o que feito por elle proprio acharia bom. Isso seria
egmsmo de seita, acima do qual, muito acima, devem
pairar a verdade e o interesse do paiz. N' estas circumstancias sente ter que se defender e ao seu partido dos
ataques do partido republicano, uma parte do qual, especialmente desde que foi iniciada a organisação dos centros
operarias, não pensa senão em enegrecer os homens que
dtrigem o partido regenerador-liberal, manchando-lhes
sem escrupulo as intenções e o proprio passado.
Ora as accusações mais insistentes que n'este sentido
e com este intuito nos teem feito gravitam todas em volta
da lei de I 3 de fevereiro.
Falando para a classe, em meio da qual se tem procurado especular contra elle e contra o seu partido a
proposito d'essa lei, tem obrigação de dizer o que ella é,
a fim de que os que o escutem vejam se é merecida a
confiança que depositam n'elle, ou se o não é; e no caso
affirmativo para que em cada um d' elles, illucidado
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com toda a verdade e lealdade, o orador e o seu partido
possam encontrar um advogado e um defensor contra
mjustos ataques e desleaes especulações. Diz-se que a
lei de I 3 de fevereiro foi feita contra os operarias e a
plataforma politica e eleitoral do partido republicano para
ser a reorganisação d' ella. Vejamos como é radicalmente
falsa a primeiaa affirmação, e vejamos tambem até que
ponto as classes trabalhadoras ficariam mais fortes, mais
respeitadas e mais felizes, se aquella lei fosse revogada.
A lei de I 3 de fevereiro tem em vista punir e portanto
prohibir a propaganda de idéas subversivas que visam e
ameaçem a ordem social e a propriedade e segurança
individual. Isto e só isto.
Ora o ideal das classes trabalhadoras será porventura
o de attentar contra a ordem publica, e contra a propriedade e segurança individual ?
Serão ellas porventura um bando de criminosos, convictos de que as sociedades se tornam felizes á força d,o
punhal e da dynamite ?
Se assim fosse, a lei feril-as-hia realmente ; mas não
é assim, para honra d' ellas e do nosso paiz. Semelhante
ideal não é, nem foi nunca o das classes operarias em
paizes onde ellas estão fortemente organisadas em partido.
Não o é na Allemanha, onde o partido socialista é a maior
força politica organisada, servindo de modelo aos seus
congeneres de toda a Europa.
· E não é tão pouco o ideal dos operarias e dos socialistas francezes, onde existe uma .lei identica á de 13 de
fevereiro~ e onde os socialistas, que já foram governo
depois de que essa lei congenere franceza foi promulgada,
nem por isso a revogaram, antes a deixaram estar como
estava.
Ora se os representantes do partido socialista francez
assim procederam, os operarias portuguezes podem perfeitamente viver, e perfeitamente te em vivido, porque não
são criminosos com a lei congenere portugueza.
E de facto, o que faz essa lei? Manda julgar os factos
qu~ caem na sua alçada, não ~m justiças especiaes, mystenosas e secretas, mas pelos tnbunaes ordinarios, aquelles
que julgam de qualquer infracção criminal, e a que estão
sujeitos todos os cidadãos. Dá aos incr-iminados todas as
garantias de defeza, em todas as instancias, com todas as
regaliàs de appellação das justiças commun·s. E só depois
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de tudo isto é que permitte que os condemnados sejam
postos á disposição do governo, para lhes applicar a relegação para qualquer colonia, mas isto ainda assim f'acultalLV.!mente, podendo e devendo o governo deixar de usar
d'essa faculdade, se a pouca gravidade do caso ou do
momento assim o aconselhar.
Ei:n seguida- prosegue o orador- a lei de I 3 de
fevereiro impõe penas muito menores do que as da lei
franceza, e aquella faculdade de relegação concedida ao
governo lá está tambem na lei franceza, e nem sequer foi
cm Portugal innovação; já existia na lei penal de 1882,
para os reincidentes.
.
Em terceiro Jogar prohibe a lei á imprensa falar em
attentados libertarias? E que prejuízo moral pode isso
trazer á imprensa ?
Porventura a sua missão educadora, moralisadora,
fiscalisadora, fica diminuída no quer que seja, por Jhe não
ser licito propagar, pela simples suggestão da noticia, o
perigo d'esses attentados (
.
Ninguem deixará de dizer, em boa fé, que a imprensa
nada soffre com aquella prohibição. Com o que ella soffre é com o regímen de violencia e do arbario absoluto
·e m que o governo a faz viver. E, no emtanto, pondera o
orador, em vez de se insurgirem contra isso, os comícios,
as reuniões e os discursos de alguns republicanos são contra o partido regenerador-liberal, a proposito da lei de 1 3
de fevereiro, que não vem a proposito, e deixa-se em paz
o governo, que esp ésinha a seu grado a imprensa . calcan·do as leis. lstp pelo que diz respeito á lei . Quanto á sua
interpretação, ten1 se dito e repetido que muita gente tern
sido e continua a ser deportada á sombra d 'ella. Ora
isto é absolutamente falso. Só em 1896, na occasião anormal em ·q ue ella foi promulgada, é que tal aconteceu. E
·o s nwtivos por que aconteceu não são mysteriosos nem
secretos; constam de processos regulares e depoimentos
escriptos, que a lei zmpõe cumo g u. t·antia dos ,~eus, e de
que qtialquer, querendo, pode mandar tirar certidão.
Por vezes tem-se querido abusar da lei de I3 de feveveiro, applicando-a a casos em que eJla não é applicavel.
Mas corno são os tribunaes que a applicam, em todas
essas occasiões eUes se teem negado a sancLion&r o abuso,
o que prova que a lei tão denegrida tem em si propria
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Tudo o que diz, prosegue o sr. João Franco, não ehcerra intUitos aggressi vos para quem quer que seja.
DefenJ e-se e nada m ais.
Nunca poderá aggredir seja quem fôr que sinceramente combata a actual forma de governar que arruína e
envorgonha o paiz. Bastava-lhe saber que um partido,
republicano ou monarchico, estava realmente empenhado
n'essa cruzada opportuna e indispensavel para ser incapaz
de semear a sizania entre opposições.
O melhor modo de defender um governo nem sempre
é defendenao-o abertamente.
.
A 's vezes é preferível e mais efficaz, para elle, atacar
e enfraquecer os que o cambatem a serio e a valer.
Voltando â lei de 13 de fevereiro, analysa a influencia
que poderá _ter no bem estar das classes trabalhádoras a
sua revogaçao.
Em primeiro logar, diz, se as classes trabalhadoras
tivessem por ideia! o recorrer a meios violentos, revogada
a lei~ nem assim o poderiam satisfazer . A lei tez-se para
punir a propaganda e elogio d'esses meios de combate
pol itico, e não para uso d'elles em si.
. Este é prohibido pela lei commum que continuaria a
v1gorar.
Mas- pergunta- é então na prop8ganda dos prin cípios l1bertarios que está o ideal das classes operarias ?
Então a instrucç ão protissional e cívica, cuja geral falta
ellas tanto sentem , e d"onde vem a sua grande fraqueza,
não será um ideal mais nobre, mais fecundo e mais util
que o de poder dizer que a violencia é um legitimo poder
do Estado?
Pois o direito de votar, inteiramente abolido em
Portugal, não será uma conquista mais util e mais urgente
a conseguir do que a liberdade de divinisar actos criminosos?
Pois n 'uma epoca e n'um pai/.. em que as substancias
alimentícias são cada vez menos nutritivas e mais catas,
o maior gerviço prestado aos operarias será por acaso
garantir-lhes o IJOderem á vontade elogiar o uso de meios
condemnaveis?
Pois o problema da habitação hygienica, tão longe
de uma solução pratica entre nós; a instituição de caix'Cl'S
de soccorros para operarias, com o dinheiro que se

es,banja em empregos publicas ~inuteis) a
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trabalhadores, existente lá fóra. ao passo que em Portugal
só a ha para os burocratas- tudo isto não valerá nada,
não merece já uma reclamação e um esforço por parte
dos que se interessam pelo povo, mais do que poder lêr
nos jornaes noticias de crimes que repugnam as consciencias menos educadas?
Não; o que as classes trabalhadoras precisam é de
pugnar pelos seus interesses e justas aspira~.;Õ'es, n 'um
sentido util e pratico.
O partido regenerador-liberal incluiu no seu programrna
o apoio a essas aspirações e interesses e, para ter força
para as realisar no governo, procura acercar-se dos trabalhadores.
O que é· preciso é arrancar o proletariado do torpôr
e~ que tem vivido e que não lhe pode ser util, nem ao
pa1z.
A situação em que nos er.contramos é das mais graves e mais perigosas. As guerras civis Sé1o períodos calamitosos mas sempre passageiros e d'elles saem os povos,
como compensação~ quasi sempre retemperados. As crises financeiras curam-se sempre, pelo trabalho da nação
e pelo bom senso dos governos. Mas a crise que o paiz
atravessa é uma verdadeira e funda perturbação politica,
que o tem feito recuar uns poucos de seculos, avassalando
os caracteres e derruindo até aquelle mesmo que devia
ser um arrimo intangível.
Contra nós, - prosegue o orador, - por termos
querido ser coherentes com o nosso passado, fez-se uma
lei de excepção, que em vez de nos ferir só a nós, aboliu
o systema representativo. E essa lei continua a vigorar,
e já se fala em applicar á c~mara dos pares outra semelhante.
Parecia que o antigo regímen fôra abolido, mas não.
Existe hoje uma aristocracia peior que a antiga, porque é
constituída pelos parentes e adherentes de dois privilegiados, a quem se dão todas as immunidades e que a
ninguem prestam contas do que fazem.
. Por tudo isto considera o orador auspiciosa a inauguração de mais aquelle Centro Operario, que será decerto
um fóco de acção e de propaganda contra a insustentavel
situação presente. E felicita-se pelo facto de elle se coilocar sob a egide do nqme prestigioso de Mello e Sousa,
que é não só uma gloria da sua classe, mas uma v~rda-
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deira gloria nacional· o homem em cujo caracter, talento,
saber e energia o paiz deposita a maior confiança, e em
quem vê desde muito o insubstituível ministro ·da fazenda,
que poderá ser vencido pelas circumstancias, mas não
gastará o dinheiro do paiz, sem que este saiba minuciosamente em que é que se gastou.
Do Jornal O Seculo, de 13 de Julho de r go5.

Discurso proferido na sessão inaugural do Centro Popular Re~enerador
Liberal Eduardo Segurado, de Lisboa, em 9 de Agosto de 1905:
Começa por agradecer a manifestação que acaba de
lhe ser feita e a prova de confiança que significa uma
adhesão de centenas de pessoas que de novo se veem
alistar no seu partido, confiança que é a maior honra para
um homem publico, especialmente n'um paiz de télo fraca
vida politica. E' bem sabido que não dispõe dos favores
do poder, que não tem graças nem mercês com que lisongear ~aidades, nem benesses e vantagens com gue satisfazer mteresses.
E' bem sabido tambem, e sempre, em toda a parte,
o tem affirmado gue o objectivo dos seus trabalhos e das
suas aspirações é o interesse do paiz e não a satisfação
de interesses e de ambições de ninguem á custa da nação.
Por isso, se o alargamento constante do seu partido,
de que a inauguração d'este Centro é mais uma demonstração, representa, pela confiança crescente da opinião
publica na sinceridade dos seus intuitos, a maior honra
a que podia inspirar, significa tambem da parte de todos
que espontaneamente o acompanham um espírito de isenção pessoal, de subordinação de interesse individual ao
bem collectivo, gue é a base moral de todo o bom cidadão. Todos os que d 'elle se acercam sabem que hão-de
ter mais trabalhos de que beneficios, mais sacri fi cios do
que vantagens.
· Por isso lhes agradece a confiança com que o honram
e o prazer moral do exemplo de civismo que dão aos seus
concidadãos, e com que se honram a si proprios.
.

.,.
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. Cumprindo um grato dever, ·deve dizer alguma coisa
sobre a situação actual do paiz e sobre os intentos que o
animam, a elle e ao seu partido, na inauguração d'estes
centros de propaganda e de organisações partidarias.
Ha um ponto em que todos os portuguezes estão de
accordo, seja qual fôr o partido politico em que militam
e até os que não pertencem a partido algum.
Esse ponto de accordo e concordanc1a geral é de que
somos pessimamente governados. Infelizmente não ha, não
pode haver um unico descrente d' esse triste credo da
nossa decadencia administrativa e politica, continua o
orador. Mas, se alguem tivesse duvidas . facil lhes seria
desfazei-as, fazendo um inquerito minucioso ~ e veria então
que toda a gente, de todas as classes sociaes, tem a
mesma opinião desoladora. Se se consultasse um official
do nosso exercito, elle lhes diria se essa instituição, a
mais alta d'um paiz que quer viver independente e livre,
está realmente em condições de desempenhar a sua missão de defeza nacional. Nem quarteis que se prestem ás
necessidades da instrucção, da ordem e da disciplina,
nem o mobiliario indispensavel, nem material de guerra,
nem a instruccão militar devida. E. se na sua carreira pro fi ssionai o des animo marca o ~eu estado d'alma,
a sua situacão pessoal não é mais lisongeira, apertada
dentro de ordenados mesquinhos para as exigencias da
vida.
Se consultarmos um professor de qualquer grau de
instrucção publica, ouviremos a mesma nota de desconsolo e desanimo.
Os lyceus não teem casas adequadas , permanecem
installados em casas improprias. de aluguer. e falta-lhes
tudo o que é indispensavel em material de ensino.
As escolas de instrucção primaria são a miscria que
todos conhecem.
lnstalladas em verdadeiros casebres, sem jardins para
criancas, sem meio de se attender, ao lado da educacão
intelléctual e moral, á educação physica, parecem m'ais
feitas para affastarem alumnos do que para os attrahir e
ensinar. Se passamos ao ensino superior, ouviremos as
mesmas lastimas, sobre o seu caracter exclusivamente
theonco, improprio para habilitar quem o recebe a luctar
e a vencer nas condicões da vida moderna.
E, ao lado d' essa 'justa tristeza profissional, ouviremos
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as queixas, egualmente justas, sobre a pessima situação
pessoal do professorado.
O mesmo quadro encontraremos na nossa marinha de
guerra. As mesmas lastimas ouviremos aos que de coração se dedicaram a essa gloriosa carreira.
Nem navios capazes, já não diremos para combater,
mas, muitas vezes, nem sequer para navegar, nem essa
indispensavel instrucção que chega a representar um valor
ainda maior do que o valor material dos navios, como
ainda ha pouco se viu nos mares do Oriente. ·
E, quanto á marinha colonial, ainda ha poucos dias
O St!culo publicou uma relação de 8 ou 10 navios todos
arruinados !
E como o exercito, como o professorado, como a marinha, todos os outros ramos de serviço publico estão na
mesma : e todos os que, sinceramente, com bom desejo
de servir o paiz, abraçaram essas profissões se encontram
justificadamente no mesmo estado d'alma, de desconsolo
e de tristeza !
Mas levemos mais longe o inquerito, continua o sr.
João Franco, passemos da admimstração dos serviços
publicos para a propria economia nacional nas suas fontes
principaes. O agricultor nos dirá como só á sombra de
leis artificiaes, contrarias ás leis naturaes da economia
politica, elle pode produzir o trigo, cuja compra o Estado
torna obrigatoria por preços que se vão reflectir no custo
das subsistencias das classes pobres; elle nos contará as
angustias da crise vinícola, determinada por um excesso
de producção de vinho que não encontra mercados para
onde se escoe.
No commercio encontrareis a repetição das mesmas
difficuldades e na industria encontrareis o quadro d'uma
vida artificial, creada á sombra de pautas protectoras, de
que as classes operarias nada lucram, a não ser o encarecimento de tudo . . .
Positivamente, este paiz é mal governado!
Desde os serviços publicos até o modo de ser e de viver
das differentes classes sociaes tudo o proclama com a
mais pavorosa eloquencia.
E, comtudo, esse estado de decadencia e de inferioridade não provém das nossas condições moraes nem materiaes. Tem este povo um caracter que vale uma fortuna publica. Por toda a Hespanha vêmos a guarda civil,
iO
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por toda a França a gendarmeria, por toda a Italia os
corpos de carabineiros- para defenderem e garantirem
a vtda e a propriedade.
Em Portugal, fóra de Lisboa e Porto, não ha policia,
nem municipal, nem nada. Com tão bom povo o que
não poderia fazer um bom governo ? !
Materialmente, mantemos uma situação internacional
respeitada e somos ainda a terceira ou quarta nação .
colonial.
Não são, portanto, as condições moraes nem materiaes
que nos faltam e somos, comtudo, em face da Europa
central e occidental, o povo mais atrazado, mais pobre e
mais infeliz.
A opinião e unanime de que todos esses males proveem do mal que somos governados. Essa quasi convicção devia levar todos a empregar os seus esforços para
destruir .a causa
fundamental da nossa decadencia e da
.
nossa m1sena.
Mas o que se tem visto? O afrouxamento de todas
as energias cívicas, a implantação d'um regímen de arbítrio, em que só inspira a vontade pessoal e ministerial
com uma exclusão, cada vez mais apertada, da interven.
ção e da fiscalisaç~o do paiz.
Este absurdo e uma consequenc1a fatal do egoísmo e
da corrupção que se arvoraram em systema de governo
e que, pouco a pouco, dia a dia, foram fazendo de cada
um um egoísta ou um corrupto.
·
Os exemplos da fortuna alheia, as tentações habilidosas disputadas e satisfeitas, as perseguições e os favores
adequadamente empregados para vencer resistencias teem,
dia a dia, feito esta pessima educação politica, que faz
com que os melhores e mais ingenuos tenham da patria
uma idéa abstracta, como se a sua vida e a sua propriedade fossem independentemente do esforço de todos e de
cada um.
D'essa pessima educação cívica resulta que não temos
vida politica, o que pennitte aos governos o regímen do
absoluto arbítrio ministerial em que vivemos.
A prova d'isso está ainda na organisação e no caracter
dos dois chamados partidos do governo. Toda a funcção
exige um orgão, e essa funcção de intervenção d'um povo
nos seus destinos e de fiscalisação dos seus governantes
deveria ter o seu orgão nos partidos políticos.
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São isto os partidos em Portugal? Não, aliás a funcção dos governos seria boa.
A verdade é que não são partidos, são clientellas de
dois homens que, para nem dos clientes dependerem, se
entendem perfeitamente.
Dispensam a collaboração dos partidarios, como impossibilitam a fiscalisação do paiz.
Promptos a attender todos os interesses da clientella,
só não permittem o menor assomo de independencia. E
n' esta absolua subserviencia, .imposta como um ferro partidario, já dá uma prova de independencia quem, dentro
d'um partido, se recusa a uma intervenção activa no governo ...
Por isso tambem esses chefes e esses partidos só teem
o terreno que pisam. Nada teem fóra do campo das conquistas faceis, para que o uso e o abuso do poder lhes
dá armas e municões.
As ultimas eieicões de Lisboa e Porto foram d'isso
uma eloquente lição, demonstrando que qualquer d' esses
partidos Já não conta nas duas grandes capitaes do reino
com um milhar de eleitores, como eloquente foi tambem
um facto recente, em que se provou que, tanto em Lisboa
como no Porto, para se fazer uma recepção espectaculosa
a um chefe foi necessario arrebanhar manifestantes de
fóra, pois nem n'uma nem n'outra cidade os gTawies chefes . dos gra~zdes partidos teem eleitores nem correligionanos ...
Estes factos deviam abrir os olhos e os ouvidos a
quem, acima de todos, tem o dever e o interesse de vêr
e ouvir tudo o que interessa ao seu paiz.
Está provado que quanto mais força a Corôa dá a um
governo menor apoio elle encontra no paiz.
Ha quatro annos, um grupo de deputados entendeu
que devia manter no governo as opiniões que emittira e
defendera na opposiçáo. A esse crime de dignidade pessoal e politica respondeu-se com a dissolução da camara
e com uma lei eleitoral que impossibilitava a reeleição
dos dissidentes pelos seus antigos eleitores. Contra elles
se decretou, emfim, uma proscripção politica como não
havia memoria de outra nos ferteis annaes da nossa historia constitucional.
Passaram quatro annos e esse grupo de deputados,
que nenhuns elementos eleitoraes anteriormente tinh~
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nas duas grandes cidades do reino, transformaram-se no
mais forte, no mais organisado e no mais bem reputado
partido monarchico portuguez. No Porto, ein I go 1, não
tinha o partido regenerador-liberal elementos alguns; ha
poucos mezes abriu-se n' aquella cidade um Centro com
mais de Soo nomes recrutados no que ha de melhor ein
todas as classes sociaes. Em Lisboa a creacão d'este Centro, em seguida á inauguração recente de ~ais tres Centros populares e a proxima abertura de novas e importantíssimas aggremiações partidarias demonstram a força
do seu partido e os elementos com que hoje conta em
todas as classes.
Diz o orador que o seu partido é o mais forte partido
monarchico do paiz. E pergunta se é certo ou não que,
quanto mais força os governos pedem á Corôa, mais
força perdem no paiz.
Apezar da indole pacata do nosso povo, da corrupção,
dos esforços empregados contra o -seu partido, é certo
que existe uma opinião sequiosa d'um bom governo, sem
saber se essa aspiração agrada ou desagrada aos governantes, ou seja a quem fôr.
Sob uma tranquillidade apparente, existe um anceio
collectivo, que procura os republicanos ou procura o partido d'elle, orador, conforme julga que a sua satisfação
lhe pode ser dada dentro ou fóra das instituições. .
Se a opimão se separa dos partidos de rotação, é JUsto
que a Corôa olhe para este espectaculo. Se não quer
mudar de homens, que os faça mudar de processos.
Foi tambem para obrigar a essa mudança que elle e
os seus amigos se constituíram em partido, abdicando
ambições, interesses e reconciliações, não com os homens,
pois nos não os movem odios, mas com os vicios.
O partido regenerador-liberal é o mais forte organisado
e bem visto dos partidos monarchicos. O seu estado maior
a todos se impõe pelo saber, pelo talento e pela probidade.
Tem por si os melhores elementos monarchicos das
d.uas capitaes do reino e por todo o paiz fortes nucleos
partidarios, além da maioria que lhe viria com o poder.
Tem instrumentos de organisação politica, como nenhmn
outro, e n'uma propaganda continuará, acordando para a
vida politica, as classes populares que, nos ultimos tempos.,
tão afastadas se teem mantido dos altos interesses nacio-
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Emquanto a agricultura, o commercio," a industria
constantemente reclamam protecção e beneficio, o povo
nada pede, parecendo que nada precisa.
E, comtudo, falta-lhe tudo, a principiar pela instrucção, que é a grande valorisação do trabalho, e pelo voto,
que é a base de todos os seus direitos.
Essas justas ambições inscreve-as o partido regenerador-liberal como pontos do seu programma e meio da ·
sua propaganda.
Mas para que efficazmente se consigam é preciso que
essas classes saiam da habitual apathia e sigam o pendão
politico que quizerem, comtanto que sigam algum, dando
assim um signal de vida e de consciencia dos seus deveres e dos seus interesses políticos.
« Os que confiam em nós, diz o sr. João Franco, que
venham comnosco ; os outros que vão com os seus partidarias. >>
Não tem invejas; deseja o bem do seu partido e bemdirá quem para elle contribuir, seja quem fôr.
Terminando, felicita o novo centro pelo nome com
que se honrou.
Se o partido regenerador-liberal quizesse encontrar
um nome que bem frizasse a nobreza e a isenção das
suas aspirações politicas, nenhum encontraria melhor que
o de Eduardo Segurado.
Todos o conhecem e todos que o conhecem o estimam
pela lisura, pela bondade e pela n1odestia da sua alma,
pela affabilidade das suas maneiras, pelo seu altruísmo e
pelo seu caracter obsequiador e indulgente. Da politica
nada quer e ninguem com mais lealdade sabe seguir a
bandeira que escolheu e o homem em quem confiou.
Esta mesrria honra de apadrinhar este Centro a não
queria acceitar. Diz que ainda vae pedir aos socios de
aquelle Centro toda a actividade e toda a dedicação na
propaganda da causa politica que espontaneamente abracaram.
' Como particulares no circulo das suas relações, como
cidadãos no exercício dos seus direitos políticos, a todos
pede que trabalhem para a victoria da causa. E não
seja causa de desanimo a falta d'uma lei eleitoral verda·
deira.
Nem este estado pode durar muito, nem mesmo as
vota~ões

de Lisboa, impotentes actualmente para só. por
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si elegerem deputados, deixam de ter a mais alta significação como demonstração do pensar e do sentir do paiz.
E' preciso trabalhar para vencer, e vale bem a pena
esse trabalho quando tem por fim o bem do paiz e o bem
do povo portuguez.
Do jornal O Seculo, de

10

de Agosto de IgoS.

Discurso sobre a momGntosa e grave questão dos Tabacos, proferido na
sessão da Camara dos Deputados da Nação, em 22 d'Agosto de 1905:
O sr. João F1·anco:- Trata-se d 'urna questão simples,
de urna divergencia n 'urna cornrniss ão parlamentar que se
cor.nrnunicou ao gabinete . Foi substituído o ministro dissidente, foi pedido e obtido um adiamento das côrtes.
Heabertas estas, expôz o governo as razões da crise. Por
parte da commissão de fazenda produziu-se a justificação
das divergencias. Que estas sejam de caracter admmistrativo, ou que possam ter um maior ambito e revestir
um caracter politico- isso interessa sem duvida muito ao
partido progressista, mas é completamente estranho ao
parlamento. Não te em os partidos existencia legal, não
os reconhece nenhuma lei; não pertence, portanto, ás
côrtes, regular a vida partidaria, as suas funcções legislares e fiscalisar os actos dos governos.
Tem o governo, apezar das divergencias, maioria
parlamentar? Continúa com a confiança da Lorôa? N 'este
caso o incidente deve julgar-se findo e o parlamento,
desinteressado de questões que lhe são estranhas, deve
continuar normalmente a sua missão. Se a~ divergencias
partidarias não teern importancia, nem podem revestir o
caracter de questõ es parlamentares e até constitucionaes ;
se as divergencias nas maiorias e nas commissões são um
facto vulgar na vida politica de todos os paizes parlamentares; se é certo que o proprio sr. José Luciano foi já
tambem um dissidente partidario e não pensava senão que
onde esta o chefe está a bandeira ; se tudo isto é assim
- a questão é simples e exclue todas as complicações e
enredos.
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Se, porém, chegam ao triste momento em que as
aggremiações partiJarias deixaram definitivamente de se
orientar por um ideal commum, transformando-se no
patrimonio d'um homem que d'ellas dispõe e d'ellas expulsa todos os que se lhe não submettem cega e incondiccionalmente ; se assim é - não estamos em face d'uma
questão simples, mas d'uma verdadeira comedia padamentm1, urdida para obter um pretexto para o governo solicitar da Corôa uma dissolução que lhe permitta discutir e
votar á prwta fechada, um contracto que, d porta feclzaia,
foi negociado. Esta phrase néío é d'elle, orador, esteve na
bocca dos oradores . do pa rtido progressista e na penna
dos seus jornalistas, a proposito do contracto negociado
pelo governo anterior. E tanto a dissoluç5o só poderia
ter esse fim que o proprio sr. José Luciano declarou no
parlamento que contava, apezar da dissidencia e independentemente d'ella, maioria mais do gue sufficiente para
approvar o contracto.
Pois apezar d'isso o espectro da dissolução levanta-se
dcante da camara e para que essa dissolução não possa
~er apresentada ao paiz e á Corôa sobre falsos fundamentos. é indtspensavel que os factos sejam apresentados como
realmente . se deram.
O sr. José Luciano declarou que, em seguida á dissidencia, pedirá o addiamento com o duplo fim da acalmaçáo
partidaria e de obter modificações no contracto dos tabacos.
Ora a sinceridade d'esse pretendido objectivo de acalmação é flagrantemente desmentida pela campanha que a
imprensa governamental fez contra os dissidentes e que
até na propria vespera da reabertura parlamentar explodiu
ainda n'um artigo do Jornal da AJanhã, intitulado - Na
vespera das sessÕt!s.
N 'um artigo, de que o orador lê trechos, attribue-se aos
membros da commissão de fazenda o proposito traiçoeiro
de dar o golpe de mizericordia no prestigio do chefe
do partido e substituir ·por outro a sua pr.eponderancia.
N 'este artigo allegou-se que o procedimento da commissão e do ministro da justiça era absolutamente contradictorio com o que antes tinham tido sobre a questão dos
tabacos.
Como se sentisse a necessidade de consagrar a attitude
da sua imprensa, o sr. presid~nte do conselho, logo no
primeiro dia da sessão e da primeira vez que falou, não
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se limitou a dizer: que certos membros da commissão de
fazenda divergiram do pensamento do governo e .que o
sr. ministro da justiça se tornou solidaria com elles desnecessariamente e provocadoramente, o sr. José Luciano accrescentou que as divergencias eram flagrantemente
contradictorias com declaracões e votos anteriormente
formulados.
'
Singular maneira de corresponderá confiança da Corôa,
que concedera o addiamento sob a promessa de que elle
era dirigido a obter a acalmaçáo das paixões partidarias !
A altitude provocadora do sr. presidente do conselho é
mau caminho para se dirigir á corôa a solicitar-lhe ·maior
favor constitucional do que o que lhe foi concedido já e a
envolvei-a ainda mais em conflictos partidarios.
Com que direito e com que verdade, depois do que
escreveu a sua imprensa e do que elle proprio disse no
parlamento, iria o sr. José Luciano dizer á Corôa que
empregou todos os esforcos para que se fizesse a acalmação que fôra o principal objectivo do addiamento?
As accusações do sr. presidente do conselho tornaram
inevitaveis as explicações por parte dos membros da commissão de fazenda. O primeiro que falou nem sequer á
crise politica se quiz referir e só se defendeu drl accu<;ação
de incoherencia com que fôra ferido. N inguem poderá
dizer que excedesse o uso d'um incontestavel direito.
Levantou-se de novo o sr. José Luciano, que começou
por dizer que era necessario que se depuFssem as mascaras. E, se bem o _disse, melhor o fez. · lncrepou, corno .
todos viram, os deputados dissidentes e declarou-lhes,
desdenhosamente, que não precisava para nada dos seus
votos, pois tinha maioria de sobejo. Nenhum chefe de
partido, nenhum homem publico se separou sem profunda
magua de homens que muito tempo o acompanharam,
collaboraram com ell.e, lhe deram, durante annos, o seu
apoio e o seu trabalho e dizem querer continuar ao s~u
lado na defeza dos mesmos ideaes políticos- A taes
homens não dtz nunca o chefe d,um partido- não preciso dos seus votos para nada ...
Que contraste com as palavras sentidas dos deputados
da maioria, que, dando urna lição ao sr. presidente do
conselho, disseram o que este devia ter dito -que lamentavam que se não possam contar com os votos d ~alguns
çorreli~ionatios :
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·Q uem, como o sr. presidente do conselho, cle coraÇão
affastou de si, desdenhosa e altivamente, todo um
grupo de correligionarios, ficou moral e politicamente
impossibilitado de pedir á Corôa qualquer nova intervenção, qualquer benevolencia nova.
Depois de ter falado segunda vez o sr. José Luciano,
tomou a palavra o sr. Queiroz Ribeiro, que firmemente
declarou que, se votára contra o governo, o não fizera
sem ouvir o sr. ministro da fazenda, de cujo gabihete era
chefe, e sem ter a convicção de que esse voto correspoh:.
dia ao pensamento intimo do sr. Espregueira. Mas não
foi só isto. Em pleno parlamento, perante o paiz e perante a Corôa, que ambos teem obrigaç i=ío de ouvir, affirmou que o sr. Espregueira lhe disséra que, se o contracto
era assim, a culpa não fôra d'elle, mas do sr. president'e
do conselho, que a si avocára todas as negociações.
Não quer aggravar, nem offender ninguem, o que nem
accrescentaria a sua propria situação politica. nem está
em harmonia com a sua edade e o seu caracter. Era;
porem, sua obrigação o não calar os factos, nãó para
crear situações irreductiveis a quaesquer homens, mas
para cumprir um dever para com o paiz. A verdade é
que affirmações como as do sr. Queiroz Ribeiro só permittem uma de duas respostas : ou uma negativa formal,
acompanhada immediatamente da provocação a dizer
tudo o que se disse calar, por não ser licito viver de
misericordias, ou curvar a cabeça e em silencio retirar-se
tarde d'onde se não soube sair a tempo.
Mas, se mal ficou o ministro da fazenda, não ficou
melhor o presidente do conselho, conservando a seu lado
um homem, accusado como este·, e em quem confiou tão
pouco que absorveu em si e retirou d' elle a negociação
do contracto dos tabacos.
E' em nome d'estes factos e com esta homogeneidade
de gabinete que o sr. presidente do conselho pode ir ao
rei e pedir-lhe a dissolução? E ha de a Corôa malbaratar o seu poder, dando a dissolução, nas circumstancias
já ditas e a um ministerio assim?
O sr. Espregueira não seguiu nenhum dos dois caminhos : não desamparou o seu logar, não pôde oppôr ás
accusações que lhe foram dirigidas uma negativa formal
e não pôde reclamar altivamente do sr. Queiroz Ribeiro
que revelasse tudo quanto declarava calar. Ficou, e comleve~
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tudo n'aquelles logares não pode ninguem. estar pela
misericordia d'alguem.
E' preciso que á Corôa conheça plenamente estes factos. Elia nfio tem, é certo, responsabilidades politicas,
mas não pode fugir ás responsabilidades historicas e, por
isso, antes de proceder, precisa conhecer os factos como
elles são .
. Outro facto, e mais grave ainda, surgiu n' este debate.
O deputado que em primeiro logar falou disse que o sr.
presidente do conselho declarára na commissão de fazenda
que o contracto dos tabacos tinha a vantagem de liquidm·
a questão R eillac.
O sr. presidente do conselho não contestou essa declaração; explicou-a, e explicar é reconhecer a verdade do
facto. O que é falso repudia-se, não se explica.
O sr. José Luciano declarou na primeira sessão que
Reillac não seria pago pelo dinheiro do thesouro portuguez. Na ultima sessão da camara voltou o assumpto a
ser tratado; e então o sr. presidente do conselho declarou
que não falára com negociadores, nem com ninguem,
ácerca da questão Reillac.
Sabendo apenas que o governo francez não deixava
admittir á cotação as novas obrigacões sem estar pago
Reiiiac e, como os contractadores affirmaram estar assegurada a cotação, concluía elle que estava ou seria pago
Reillac.
E, assim, segundo quer fazer acreditar o sr. José Luciano, esses contractadores não são simples . financeiros,
são verdadeiros philantropos internacionaes, que pagam
desinteressadamente do seu bolso a Reillac, sem receberem do governo portuguez 6 dinheiro para esse pagamento,
nem o descontarem de facto no que ao governo teem de
pagar.
Essas declaracões do sr. José Luciano provocaram,
porem, novas explicações em que foi dito, em primeiro
Jogar, que. na commissão de fazenda o sr. José Lucia~o
não falára sequer na cotação dos títulos e, em segundo
Jogar, que, quando se falou na questiio Reillac, o sr. Antonio Centeno observára as necessidades de evitar agora
os mesmos inconvenientes que se deram em I 8g 1, quando
o pagamento feito não obstou, antes provocou a resurreição das mesmas pretenções.
A estas novas revelacões só havia tambem duas res-
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postas a dar: ou oppôr-lhes uma negativa formal ou confessar o facto, invocando os tnotivos de ordem publica que
podiam determinai-o. Declarou o sr. José Luciano que o
governo francez se oppunha á cotaçao sem estar pago
H.eillac, e certamente o não faria se se tratasse d'uma
quantia insignificante.
N 'esta altura o sr. Oliveira Mattos interveiu com um
áparte, pondo em duvida que o governo francez fizesse
questão do pagamento a H.eillac para a cotação das .
obrigações.
U sr. João Franco, entre applausos confirmativos de
todos os lados da camara, declarou que reproduzia algu. mas affirmações bem claras do sr. presidente do conselho.
Fez o sr. José Luciáno a afurmação que elle, orador,
reproduziu, e, se a não houvera feito, seria absurda a
explicação que deu das declarações que tizera na commissão de fazenda. ~e o sr. J ost! Luciano se não fundasse
na allegada attitude do governo francez, tinha necessariamente de fundar-se em declarações feitas pelos negociadores de contracto, declarações que o sr. José Luciano
absoluctamcnte nega, dizendo não ter cmn eJles trocado
uma palavra sobre heillac.
U orador msiste em que só havia dois caminhos a
seguir- negar ou confessar esse pagamento, dizendo os
motivos de convemenc1a publica que o exigiam e assegurando que liquidaria a questao para sempn:.
O que nunca se devia dizer é que o governo d'uma
nação amiga se oppunha á cotação dos nossos títulos
emquanto se não pagasse a Hcillac uma quantia que o sr.
Jose Luciano declarou não ser devida.
O 4ue nunca se podw fazer acreditar é que essas quantias fossetn pagas generosamente pelo patriotismo portuguez d 'alguns nnanceiros cosmopolitas. ~e se paga é com
dmheiro portuguez e não é elle tanto que se possa malbaratar em satistações de pretenções que se repudiam e sem
a mvocaçao de quaesquer rnotivos superiores que a
expliquem.
.
Desde que não negou abertamente o facto, encontrava
o sr. presidente do conselho precedentes na nossa historia
financeira para lealmente o explicar, se alguma explicação
admitte. Em 1891 era ministro da fazenda o sr. Augusto
José da Cunha, sendo presidente da situação o sr. João
Chrysostomo. Conheceu-se que se não podia obLer cota~âQ

D1s.ouasos ·PoLITICos
para o emprestimo dos tabacos sem se satisfazerem dois
milhões e quinhentos mil francos, importancia das reclama~óes dos portadores de títulos de D. Miguel. Deixou-se
np preço das obrigações a margem para esse pagamento
e, como esse facto viesse ao domínio publico~ o ministro
da fazenda nem um momento pensou en1 negai-o. Firme
na sua consci.encia, porque em consciencia julgára esse
pagamento, se. não justo, necessario, veiu confessar o factó,
invocando os motivos de interesse publico que o orientaram.
Em vez d 'essa confissão e d'essa justificação, francame:ntc apresentç.das ao parlamento, o sr. José Luciano
veiu dizer que, se tal pagamento se faz, não peza directa
nem indirectamente sobre o thesouro publico, como se
alguem pudesse acreditar que os nossos encargos fossen1
pagos por bolsas alheias.
Foi assim que pretendeu desculpar o que não tem
desculpa, e dil-o~ não pelo facto em si, mas pela forma
por que o revestiu. A liquidação da questão Heillac só
pode. ser devida a motivos inconfe~saveis ou a altos motivos_de interesse publico, que nunca deviam ser subtrahidos
ao conhecimento do parlamento, a quem pertence auctorisar o governo a dispender os dinheiros publicos .
E' por. não seguir o caminho direito, por não pôr
d~sassombrada e lealmente as questões, que, depois dos
cincoenta anoos de vida publica, que constantemente
invoca, e depois, de ter presidido a varias situações minist~riaes, o sr. José Luciano se julga obrigado a fazer no
pqrlamento a estranha declaração de que põe a escripta e
a decumentação das suas fortunas particulares á disposição de quem duvida da sua probidade pessoal! Ao ouvil-o,
o orador sentiu apertar-se-lhe o coração .
. Não era elle nunca que viria á cama r a fazer uma
declaração semelhante.
Tem a consciencia da consideração e do respeito
qu~ lhe são devidos e nunca faria declarações que mais
podem entristecer e commover do que convencer e persuadir.
São as contradicções do homem publico que fazem
sobre elle inciàir e pezar as suspeitas da opinião.
O sr. presidente do conselho foi ao poder tendo -declarado que o contracto dos tabacos não po.dia ser negocia~o
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fazer a . s.e paração das duas operações, e tal separação
não fez.
São estas contradicções que o collocam na situação de
vir offerecer ao publico o exame da sua fortuna particular
e que collocam os seus correligionarios na necessidade de
vir pedir uma discussão aberta, franca e completa da
questão dos tabacos.
Para o vulto e o caracter, não só financeiro mas, principalmente, politico e moral, que a questão dos tabacos
tem tomado e revestido teem contribuído muitos factos.
A fórma como o contracto de I8gi nos foi arrancado,
a fórma como, em I 897, se não fosse a opposição regeneradora, que elle, orador, dirigiu n'esta camara, se ter.ia
dado a sua prorogação a troco d'um augmento de renda
cuja insignificancia agora se demonstrou, as suspeições
levantadas pela opposição progressista ás negociações do
ultimo gabinete regenerador, para afinal apresentar um
contracto que com o anterior se parece como duas metades da mesma laranja - tudo isso fez da questão dos
tabacos uma especie de questão Dreyfus portugueza uma questão de moralidade, uma questão que entrou no
sentimento publico, um processo contra toda a politica
e toda a administração portugu~za dos ultimos tempos.
Por isso, como disse o sr. conde de Penha Garcia,
esta questão peza esmagadora e mortalmente sobre todas
as actividades politicas do paiz. Ha mais d'um anno que
n'outra cousa se não pensa, que tudo gravita em volta
d'ella.
O que é preciso para afastar suspeições, para sanear
~sta atmosphera de hospital em que vive a politica portugueza, é que haja liberdades publicas para discutir plenamente a questão na imprensa e no parlamento, em toda
a parte. O que é preciso é que o paiz saiba que os que
defendem e os que a·t acam o fazem do seu logar, livres
de quaesquer pressões, sem receio de serem excommungados e expulsos do pa,rtido a qúe- pertencem. E' indispensavel uma discussão aberta, franca e completa, e mais
-- é indispensavel que essa discussão seja immediata.
Em I go I, elle, orador, divergiu de uma medida do
governo do partido a que pertencia. Foi dissolvida a
camara, foi publicada dictatorialmente uma reforma eleitoral para fechar a elle e aos que o acompanharam as
portas do parlamento.. Pretendçu-se então justificar ess~
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medida com ~ allegação de que era necessario matar ao
nascer uma dissidencia e impedir o seu reflexo na outra
aggremiaçao partidaria. Pois n'esse regímen de occasião
v1vemos ainda hoje e com elle se reallsaram já tres eleições geraes. Passaram os annos, as vontaGles dos dissidentes não se quebraram e não se impediu que no outro
partido um facto analogo se dés~e. Mais do que isso,
apressou-se o renascimento do partido republicano. Nao
fala d' elle como de um espantalho, não o invoca para
tirar o somno a ninguem, mas nao occulta os factos, e é
certo que, antes de 1901, aquelle partido já quasi não ia
á urna - pois nas ultimas eleições, e principalmente na
ultima, afhrmou um progresso que só os cegos não
vêem.
·
E' que n'este regímen, em que o eleitor não pode eleger, os governos vivem exclusivamente da connança e do ·
favor da Corôa. Por isso é sobre ella que recaem as
accusações, e que a opinião publica faz incidir as responsabilidades.
Dil-o quem tem sido principalmente accusado de ter
servido demasiadamente a Corôa. Tem a consciencia de
que nunca a serviu melhor do que a serve hoje, dizendolhe que, desde que q regímen parlamentar foi de facto
suppnmido, desde que os govern0s vivem só da sua confiança, é só sobre ella que as criticas recaem, passando
por cima dos ministros e do parlamento: dos ministros,
porque são obra da Corôa; do parlamento, porque é obra
dos ministros.
Uma das maiores obrigações d 'um chefe de governo é
não collocar as institui~ões em situaçao de :sobre ellas recair,
em ultima instancta, a responsabihdade dos factos politi·
cos. Se são os acasos da sorte que nas monarchias faze1n
os ch~fes do Estado, precisam estes, em qualquer fórma
de governo, d'um constante apoio moral na estima e respeito dos povos.
N 'esta questão dos tabacos é indispensavel que n·ão
seja a Corôa quem resolva, dando uma .dissoluçao que
representa a garantia de que o contracto sera discutido á
porta fechada, por dois parti..tos que, no conceito publico
representam os mesmos interesses, os mesmos vicios, a
mesma cousa.
Se uma nova camara, eleita por esta lei, e constituida
çom exclusão systematica de todos os dissidentes, votar Q
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contracto dos tabacos, o paiz dirá que as responsabilidades
são de quem deu a dissolução ao governo.
Por um acto da Corôa foi expulso do parlamento, elle
que d'esta camara fizera parte durante vinte annos, pelos
votos dos seus eleitores. Foi expulso, sendo contra elle
vibrado um novo regímen eleitoral, como se fôra um lobo
damnado, um conspirador inimigo das instituições. Da
sua bocca não saiu uma unica queixa, uma unica censura.
Continua na lucta e n'ella se mantem. cumprindo o seu
dever para com o pal:l e para com o rei.
Por isso lhe diz, e nunca foi mais sincero e leal- não
seja el-rei a resolver a questão dos tabacos por via d'um
novo favor con8titucional ao governo.
Do jornal O Seculo, de 23 de Agosto de r yo5.

Discurso prorerldo na sessão inaugural do Centro Regenerador- Liberal
Carlos Lopes, de Lisboa, em 3 de Setembro de 1906 :
Encontra-se ali para, mais uma vez, assistir á inauguracão de um centro politico do seu partido, destinado a
congregar convicções e vontades, para a defeza e propaganda das idéas do programma regenerador-liberal, cuja
acção politica tem tido, dia a dia, uma importancia crescente, e aspira, com justificados motivos, a exercer uma
influencia directa, proxima e benefica nos destinos da
nacão.
'H a cerca de quatro annos e meio, dois homens publicos, altamente collocados, os srs. Hintze Ribeiro e José
Luciano de Castro - diz o orador - pretenderam absorver completamente nas suas· mãos a vida politica, parlamentar e administrativa do paiz. E immediatamente
cuidaram de proceder em harmonia com esse intuito,
fundando a hegemonia monopolista de dois grandes partidos, orgãos na realidade de uma só vontade, mascarada
de duas.
·
Para isso usaram dos mais violentos artificios, no sentido de falsificar, desde a sua base, o regimen parlamentar
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que devia reger-nos. Mas ~ d'essa vez como sempre, o
artificio n8o conseguiu dominar as correntes naturaes. nem
vencer a força da razão e da justiça. Mais do que inutil,
resultou contraproducente.
Hoje existem, realmente, dois grandes partidos, ou
antes~ dois partidos grandemente differenciados. Mas,
embora se tenham originado n'aquella data, não são orgãos
dos dois homens que imaginaram concentrar nas suas vonta~es toda a ,energia e todos os direitos politicos d'este
pmz.
Pelo contrario. O que hoje existe e se vê bem nitidamente é~ de um lado, o bando dos que querem a continuação do que está, e de outro um despertar crescente
da opinião publica , uma somma progressiva de vontades,
intimamente consubstanciadas com a naç~o, aspirando
com energia a repôr nos seus eixos as instituições parlamentares, as liberdades publicas e a moralidade politica,
fazendo com que o que existe nas nossas leis volte á pratica cada vez mais completa e perfeita e se liberta da
falsificação em que caiu.
E como os meios differem quando os fins são ditferentes, a cada uma d' essas duas correntes inconfundíveis
e oppostas , correspondem tambem instrumentos diametralmente diversos de accfio e de combate.
Assim, o rotativismo >tem sido forçado a aggravar dia
a dia os seus vicios , a requintar na deturpação do regímen
parlamentar, a distanciar-se cada vez mais da nação e
da opinião publica fazendo com que os seus dois orgãos
concordes, de partidos que foram. degenerass~m em puras
clientellas de famulos, de particulares e de parentes, movidas apenas por interesses. E por isso se vê que nem o
partido regenerador do sr. Hintze, nem o partido progressista do sr. José Luciano, se preoccupam de captar
syrnpathias, de colher adhesões, de propagar idéas, de
congregar-se em centros, porque nada d'isso teem e nada
d'isso precisam para realisar os seus intuitos.
As reuniões fazem-se nas casas dos chefes e a ellas
concorrem apenas pares e deputados ou governadores
civis, isto é, uma aristocracia em carta fechada, que nem
sequer pensa na existencia da gleba partidaria, que não
conta com ella, nem sente esta necessidade inseparavel da
convicção e do enthusiasmo por um ideal politico, de trocar
impressões e beber novas forças nas reuniões e nos debates.
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Pelo contrario, o seu partido~- affirma o chefe do
partido regenerador-liberal -filiado na necessidade op'!' ·
portuna e inadiavel de reformar de vez os processos
políticos; consubstanciado com a opinião publica anciosa
por um governo honesto; fundado sobre a base clara e
nítida de um programma de idéas e principias- não se
caracterisa pela omnipotencia de ~m chefe encerrado com
urna oligarchia restricta na contemplação e no goso do
seu despotismo. No partido regenerador-liberal não se vê
o espectaculo indecoroso, mas característico, de restringir
os partidarios pouco mais ou menos ao numero preciso
para constituírem o pessoal indispensavel á comedia
constitucional, e desprezar absolutamente a opinião publica.
Pela fundaç5o de numerosos centros em todo o paiz,
pelas viagens de propaganda, por todos os meios elevados
e educativos da suggestáo politica, tem procurado despertar a consciencia civica da nação, prégando-lhe as suas
idéas e to_mando solemnemente ·perante as classes os seus
compromissos.
E não é só porque o seu partido tem um ideal e um
programrna, em cuja execução está empenhada a honra
politica e a propria honra pessoal do orador e dos homens
que o acompanham. E' porque, aspirando legitimamente
a exercer o governo, o partido regenerador-liberal quer
fazer obra solida e duravel, e esta não é possível sem a
adhesão do paiz e sem a sua collaboracão. Realmente é
muito mais facil e mais commodo para ·os dirigentes politicas, em vez de expôr princípios, estudar correntes de
opinião, propôr alvitres de governo perante um partido
numeroso, isolarem-se com as suas camarilhas e nada vêr
nem ouvir do que cá por fóra se passa. Mas assim edifica-se ephemeramente sobre a areia, e quem quizer governar com sinceridade, sem a falsificação absoluta e revoltante das instituições parlamentares, precisa de um ponto
de apoio ·na opinião, representada pelas suas classes, e
que esse apoio resulte de urna forte convicção que dê
força no presente a quem governa~ e de uma comprehensão dos interesses nacionaes, que no futuro garanta a
conservação e a pureza das conquistas feitas e da obra
politica e administrativa realisada.
Elle, orador, tem r1o seu proprio passado a experiencia
de quanto é ephemero e inutil o que se faz sem essa base,
12
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de como facilmente se destroe ou deturpa o que se fez de
melhor e com as melhores intencões.
D'ahi as successivas organ'isações de centros em
Lisboa, recrutados entre as classes productoras, ora operarias, ora commerciaes, segundo o predomínio de uma
ou de outra classe no local.
Governar como se tem governado até aqui, se isso se
chama governar, é coisa bem facil. Até nem são precisos
collaboradores proximos, visto que os proprios ministros
nada fazem, nem se lhes deixa iniciativa e liberdade para
se valerem. O presidente do conselho, ha quatro annos
a esta parte, tem sido, e continua a ser, o ministro de
todas as pastas. Se a seu lado · apenas estivessem os
directores geraes, o resultado era precisamente o .
mesmo ...
E por mais que os dois chefes rotativas pretendam que
os seus partidos são differentes, não só no nome, mas nas
tendencias, nos. ideaes e nas obras, os factos provam que
não ha nada mais absolutamente egual.
As unicas coisas que mudam são pouco mais ou menos
as caras dos ministros, dos deputados e dos governadores
civis e administradores de concelho. O resto, perfeitamente invariavel.
Os mesmos vicios, os mesmos erros, as mesmas manhas, as mesmas apostasias. .Tudo · aquillo contr 1 que
gritam na opposição, repetem-no ou conservam-no no governo, com uma naturalidade que chega a parecer innocente.
O sr. Hintze, continua o orador, decreta uma lei eleitoral pela qual não é possível haver eleições ; o sr. José
Luciano clama que não concorda, que não ha nada mais
iníquo e insupportavel- e uma vez no governo deixa-a
ficar, usa d'ella como se nada fosse. O sr. Hintze faz um
contracto dos tabacos, e logo o ·s r José Luciano grita que
foi á· porta fechada, que conjugou exclusivo e conversão,
que alienou a receita por sessenta annos, que estabelece
uma forma confusa de partilha de lucros com o Estado.
Uma vez no poder, o sr. José Luciano, que assim
gritou indignado, negoceia á porta fechada, conjuga exclusivo e conversão, aliena a receita por sessenta annos,
estabelece outra forma mais c-onfusa de partilha, fecha o
contracto com os mesmos banqueiros, contrae um emprestimo da mesmíssima importancia.
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Chega ao poder o sr. Hintze e pouco depois o sr.
ministro da fazenda apresenta-se ás camaras com ar grave
e compungido, tira um papel da pasta, declara que o
anterior governo deixou cerca de S:ooo contos de despezas
por legalisar e um orçamento-burla no qual se sonegaram
2:ooo contos de despezas inevitaveis.
Oiz o orador que é uma cousa lamentavel; que factos
taes não devem repetir-se, mas que, em fim, se lance um
veu sobre o passado, e o parlamento, como representante
do p.aiz que paga, diga que está bem gasto o que se gastou á vontade, não se sabe em quê, sem pedir licença e
sem prestar contas a ninguem.
Ha oito dias, reuniu o conselho de ministros, s~gundo
dizem os jornaes (lê):
.
« Foi tambem approvada uma proposta de lei, do sr.
ministro da fazenda, para a legalisação de despezas feitas
com pagamentos em divida á data da subida ao poder do
actual governo e cuja importancia é superior a S:ooo contos, e descripção de outras, cêrca de 2:2oo contos, a incluir
C~)l;no reforço para attender a encargos diversos no exerCICIO corrente. »
A mesma scena, pelas mesmas palavras, e quasi as
mesmas quantias!
.
E assim vae ser tratado o dinheiro do paiz, sem
nenhuma consideração por este, n 'um ar de comedia que
indigna os mais indiflerentes e insensíveis.
~
Tudo isto levou, porem, á opinião publica a convicção
profunda de que é urgente mudar de processos, insuffiar
moralidade na politica, zelar a economia dos dinheiros
publicos.
E é d 'essa convicção e anciedade que nasceu o grande
partido que hoje existe em Portugal, em opposição á desacreditada clientella rotativa. Constitue-o a maioria da
nação, todos os homens sinceros e bem intencionados,
que, embora sob diversas bandeiras, estão cançados de
vêr arruinar e espesinhar um paiz inteiro.
A aspiração que esse partido representa deixou já
forma vaga e latente para entrar no caminho decidido e
aberto das reinvindicações e dos protestos. D'esse partido
somos nós, mas não é sómente á sombra do programma
regenerador-liberal que o descontentamento do presente e
a anciedade por melhor futuro se congregam e manifestam. Em volta da bandeira .republicana tambem se reu- ·
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nem, · cada vez em maior numero, graças aos erros e
crimes dos ultimos governos monarchicos, os que aspiram
a uma mudança radical e urgente na forma de governar.
Pela sua parte e dos seus amigos cumpre-lhes continuar,
sem desfallecimento, na propaganda sincera e convicta
que encetaram. Com isso prestarão um duplo serviço ao
paiz: acordam-lhe o interesse pela administração publica
e empregam por esta forma um alto processo de educação politica, tão atrazada entre nós.
Por isso rejubila de vêr reunirem-se em volta das idéas
do partido regenerador-liberal tantos e tão dignos representantes de uma das mais respeitaveis classes do paiz.
A maior satisfação que pode ter é este crescente congregar de novos homens, de novas actividades, de novas
convicções, em torno de um programma para cuja execução elle, orador, empenha toda a sua acção politica e
toda a sua obrigação moral.
Outro motivo de alegria encontra-o na homenagem
prestada ao sr. dr. Carfos Lopes, sob a egide de cujo
nome a nova aggremiação se fundou. Novo na edade, o
sr. dr. Carlos Lopes é um velho na firmeza e lealdade
da sua dedicação para com elle, na reflectida convicção
e conformidade com as idéas do partido regeneradorliberal.
E o facto de, n'uma cidade tão grande como esta e
que demais não é a sua terra, o sr. dr. Carlos Lopes ter
congregado em volta de si tantas e tão solidas amizades,
prova mais uma vez quanto podem o desinteresse e a
·
nobreza de caracter.
Antes de terminar, repetirá o que tem dito sempre
em identicas circumstancias. Se o estabelecimento dos
centros regeneradores-liberaes muito honra os seus fundadores e associados, que assim mostram vontade de
collaborar desinteressadamente na regeneração do paiz,
muito os obriga tambem, visto gue lhes impõe o esforço
correspondente á realisação d' aquelle ideal.
E' preciso ter sempre em vista o fim politico d'estas
aggremiações. E' preciso gue cada um continue a propaganda na esphera da sua acção e das suas relações, por
todos os meios efficazes da convicção e da suggestão. E
é preciso, insiste o orador, que todos se lembrem de que,
sendo um partido representativo, não devem descurar a
organisação eleitoral. N'um regímen parlamentar a base
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de toda a acção politica é a eleição e a base da eleição
é o recenseamento. Consagre-se á organisação d'elle
toda a attenção, não · esquecendo que elle se elabora não
sómente nos prazos e épocas que a lei marca, mas do
primeiro ao ultimo dia do anno.
E' necessario que todos cumpram a sua obrigação,
para que o partido regenerador-liberal possa, em todas
as occasiões, mostrar que é realmente um grande partido,
e é necessario que elle vá ao poder, visto que aos outros
partidos se não impõe a 1nudança radical de processos
de administração, de que o paiz inadiavelmente carece !
Do jornal O Seculo, de 4 de Setembro de Igo5.

Discurso proferido na sessão inaugural da nova séde do Centro Regenerador-Liberal Eduardo Segurado, de Lisboa, em 16 de Novembro de 1905:
Congratula-se com _todos os membros do partido pelo
desenvolvimento que tem tomado aquelle Centro, que,
realmente, como acabava de dizer o digno presidente da
assembléa, ten1 tido, desde a sua inauguração, a fortuna
de poder contar com um crescente enthusiasmo e uma
cada vez maior dedicacão dos seus fundadores e dos seus
corpos gerentes - dedicação e enthusiasmo coroados do
mais efficaz· e consolador resultado.
Se isso lisongeia todo o ·partido; se demonstra, ao
mesmo tempo, que os seus princípios e idéas de governo,
publicamente expostos nos discursos dos seus dirigentes,
desde o parlamento ás simples reuniões nos centros partidarios, inspiram e merecem a sympathia da opinião
publica; se mostra a confiança do paiz na palavra e no
caracter dos homens que estão á frente do partido regenerador-liberal; prova tambem que, para tão ·grande
resultado, concorreram em parte importantíssima a fé, o
enthusiasmo, a dedicação dos fundadores e dos corpos
gerentes do Centro Eduardo Segurado. E essa fé e dedicação em ninguem podiam concretisar-se melhor do que
n' aquelle em que ellas são verdadeiramente inultrapassaveis: no sr, 'dr, Carlos G.arcia,
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Folga de constatar e de dizer, continua o orador, que
é assim que o partido regenerador-liberal se torna cada
dia mais forte e mais apto para transformar e·m factos e
em acção os seus princípios e os seus compromissos.
N'um paiz livre, regido pelo systema representativo,
não ha nos verdadeiros partidos cooperações secundarias
ou menores valores : todos são egualmente importantes, .
desde que trabalhem com decisão e com fé dentro dos
limites das suas respectivas espheras. O estado maior,
pelo seu brilho ou valor moral, J?Ode concorrer para o
grau de confiança que o partido mspire; mas a organisação e a força eleitoral, essas são elementos basilares, .
que não podem prescindir das dedicações mais humildes
e mais obscuras, porque são essas, quasi sempre, que,
pela propaganda, pela organisação, pela suggestão do
enthusiasmo e da crença, reforçam os nucleos partidarios,
t:ansformando-os em poderosas e irresistíveis for.ças politicas.
E' devido a essas dedicações do maior numero que o
partido republicano tem adquirido uma força que, delembrança sua, nenhuma outra facção politica teve em Lisboa
em qualquer tempo. E é por assim o ter comprehendido
que aquelle Centro pode ser apresentado como um exemplo a todo o partido. E o sr. dr. Carlos Garcia é o que
nós, portuguezes, costumamos familiarmente chamar o
cm·óla, o homem que toma a serio a idéa a que se consagrou, dedicando-lhe não só todo o seu esforço e actividade, mas todo o seu coracão. Por isso se .associou com
enthusiasmo á manifestação que lhe foi feita, e que, se
teve muito de pessoal, não deixa por isso de conglobar
todos os que com o dr. Carlos Garcia cooperaram para
um tão brilhante resultado. A todos o orador agradece
e dá testemunho, não só do seu reconhecimento mas da
sua admiracão
.
•

A situação politica, 1832 - 1905.
E' necessario « reconquistar » · as liberdades politicas.
Uma nação que é retrogada.
A lei eleitoral.
A razões de interesse publico que ha quatro annos
levaram alguns membros do antigo partido regenerador
. a fundar o partido regenerador-liberal não só subsistem,
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mas accentuam-se e reforçam-se no actual momento politico. Foi a necessidade de reconquistar as garantias liberaes perdidas que determinou a fundação d'esse partido.
Pois o facto de termos perdido quasi completamente essas
.garantias cada dia se accentua e impõe com maior evidencia .. E' preciso, é in::fispensavel conçregar vo~tades
e energias para consegmr que se pare n esse cammho e
se volte ao que deve e tem de ser. Portugal, nos ulti1nos
quatro annos e meio, não tem feito senão retrogradar no
ponto de vista das garantias constitucionaes, ao passo que
todas as na.ções da ·Europa dotadas, como a nossa, de
instituições representativas, sem excepção se empenham
em melhorar e aperfeiçoar os seus regimens parlamentares.
Em toda a parte se procura fazer progredir esse instrumento de gove-rnação dos povos. Apropria Hespanha,
que por tanto tempo foi considerada como a mais atrazada, e até mais atrazada do que nós, acaba de mostrar
com as ultimas eleições o contrario d'isso. Ao passo que
em Portugal, nenhuma cidade, nenhuma classe e nenhuma
província, até, consegue vêr representada no parlamento
a sua vontade, em Hespanha obtiveram representação,
e1n lucta com o governo, não só os republicanos em todas
as suas modalidades, mas os socialistas, os carlistas, os
máis avançados . e os mais reaccionarios. Em muitos pontos correram ondas . de sangue, mas nem por isso o
governo deixou de . ser vencido em muitos pontos.
A propria Russia, até ha pouco o prototypo do absolutismo, acaba de arrancar violentamente ao seu imperador muitas e importantes concessões liberaes. E de tal
ordem é o impulso, que essas concessões parecem não ser
bastantes, e dir-se-hia que já não será possível contentar
ali uma nação inteira em revolta sem o sacrificio da propria monarchia.
E' assim, continua o orador, que ao passo que por
. toda a parte os parlamentos se aperfeiçoam e com isso
trazem naturalmente a:o povo um maior accrescimo de
educação cívica, em Portugal o regímen parlamentar
desappareceu por completo, e a lição de civismo que se
dá aos cidadãos é impôr-lhes pelo facto consummado a
convicção de que a sua vontade nada vale perante o ar. bitrio de meia duzia de politicantes!
·
Não ha .t:nuitos dias era recebido em Lisboa, com as
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maiores acclamações da multidão, o presidente da republica franceza. Acompanhava-o um grupo numeroso e
luzido de jurnalistas, representando a mtellectualidade do
seu paiz, e é de crêr que a forma por que foram aqui
festeJados lhes désse, com o reconhecimento por ella, o
desejo de conhecer a população que assim victoriava o
seu paiz e o seu presidente.
Pois é convicção sua que nenhum d' esses homens
suspeita que toda essa cidade, toda essa multidão da
capital de um paiz que elles suppõem, decerto, tão constitucional .como a França, todos esses milhares de homens,
juntos e unidos, não são representados no parlamento !
Todos juntos não conseguem eleger um deputado!
E qual seria o espanto de todos esses francezes se
alguem lhes dissésse :
·
Tudo isto não conta, não vale nada: são como p1·etos,
como t atas ...•
Qual não seria o espanto d'esses francezes, se soubessem que em Portugal não ha autonomia nem vida municipal! Que, se alguma camara precura ter iniciativa e
ousa oppôr-se aos caprichos do poder central, é .immedia~
tamente dissolvida; que, se os eleitores reagem ~insistem
em defender e reeleger os seus representantes, são roubados na urna todas as vezes que se torna preciso, para se ·
enthronizarem os agentes do governo! E qu~ até as
proprias mizericordias, que pelo seu caracter pio e beneficente deviam estar absolutamente ao abrigo de investidas
politicas, já se dissolvem sem cerimonia e a cada passo, só
porque lá ha dinheiro e logares a dar, e os governos, na
sua insaciavel soffreguidão, pretendem monopolisa!" tudo
·
isso !
E' que em Portugal já não existe nada do que pode
representar o direito de voto. Tudo os governos calcam
e abafam, e, onde houver quem resísta, roubam-·se as
urnas, praticam-se violencias, prendem-se os eleitores. E
para que ?-O systema de escravidão e de grilheta não falte
o élo final, se os defraudados se lembram de recorrer aos.
tribunaes, e se estes lhes dão razáo, castigando os que os
defraudam, o mesmo poder central, que açulou contra a
independencia do suffragio os seus agentes, dá-lhes por
fim com o maior impudor a amnistia polit1ca !
Todos conhecem esta mizeravel situação que elle,

., '

Qrador, descrtve. O que diz deante de tantos ouvintes,
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á manhã os jornaes o levarão perante os olhos de milhares de leitores. E', pois, como se falasse deante do paiz
inteiro ; e não tem receio de que no paiz inteiro se levante
uma voz unica a dizer-lhe que não falou verdade.
Pergunta então: era esta a vida politica do paiz ·annos
atraz? Era isto assim, por exemplo, ha vinte annos,
quando elle proprio entrou na carreira politica? ·Não era!
Nunca tivemos um systema representativo puro; mas
o que d'antes era excepção é hoje regra geral; e essa
regra, que como tal se implantou ha quatro anrios e meio,
parece que se pretende estabelecer como systema normal
e defin,.tivo. Ora isso não deve, nem pode ser. E o
partida regenerador-liberal, que justamente se fundou como
um protesto contra tal situação e contra tal tendencia,
encont:a cada vez mais justificada a sua fundação e opportumdade.

Fallencia completa do systema actual de governar.
Não deu o bem estar á nação e ás classes.
Não consolidou os partidos.
Não simplificou a acção parlamentar.
Mas, se por um lado o paiz perdeu regalias que tinha,
viu ao menos essa perda compensada pela resolução de
importantes problemas que o interessam ou pela 1nelhoria
de situação das classes que o constituem? Todos sabem,
todos vêem, todos sentem que não !
A's vezes, atravez a historia, a uma diminuição das
garantias . populares tem correspondido melhoria da situação .nacional. Bonaparte destruiu a republica de golpes
no 18 Brumario, mas fundou um imperio victorioso. Napoleão III, com o golpe de estado de 2 de dezembro,
tirou á Franca as suas instituicões livres, mas deu-lhe em
troca vinte annos de prosperid'ade e de situação primacial
no mundo.
Mas Portugal foi esbulhado das suas conquistas liberaes em pura perda. Tirarmn-lhe tudo e não lhe deram
nada. Pelo contrario. Ha quatro annos e meio que todas
as grandes questões nacionaes estão em ser. Commercio,
agricultura, industria, colonias, todos os serviços publicos,
todas as classes, abandonadas a si mesmo. Em tudo,
mais ou menos, se tem mexido. Mas o que se fez ? O

que se resolveu e Quem sente, em tão pleno dispotismo
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do poder central, a mão de um estadista? Nada se tem
feito, nada se fará. E quando alguma coisa se procura
fazer, é aos empurrões das classes interessadas, ao sabor
do momento, no arrastar da corrente occasionalmente
dominante; porque o governo, inane, inerte e inutil, nada
faz nem pode fazer de per si, amarrado ao seu paradoxal
dispotismo impotente, absorvido na contemplação das
·
suas clientellas.
Em Franca o 2 de dezembro creou essa formula de
beneficio ás classes operarias, que ficou conhecido com
o nome de socialismo do Estado. Em Portugal não só
nada se tem feito por ellas, mas a sua n1iseria é cada
vez maior. E os serviços publicas? N iío temos exercito,
não temos marinha, e para vêr o . que se tem feito da
instrucção basta olhar esse espectaculo de vergonha que
actualmente se desenrola nos lyceus de Lisboa: deitou-se
abaixo uma lei que fôra feita com a mais absoluta isenção
de intuitos politicas, e é de vêr a 1mmoralissima cw·ée
em que todos querem metter afilhados, a ensinaren1 o
que não sabem ...
Em todos os serviços publicas a desorganisação é de
tal ordem, que será preciso ao paiz gastar centenas de
contos para os pôr de novo em estado de prestar-lhe
alguma utilidade. .
.
.
Quanto á situação das classes, o espectaculo não é
menos instructivo. A alta constante de preço de trahalho
e a baixa de valor do meio circulante fazem com que
tudo encareca e a vida se torne cada vez mais difficil.
Cresce o m.imero dos empregos publicas, .aggrava-se a
pobreza geral. E se o governo reconhece isso, tentando
melhorar a situação de algumas classes, ao mesmo tempo
mostra que a sua unica preoccupação é captar sympathias
.
e popularidades de momento.
Vejamos agora, diz o orador, o que deu o systema
d'estes quatro annos como resultado propriamente politico. Vejamos se, á custa da nação, ao menos lucrou
alguma coisa o egoísmo dos governantes.
N' este ponto a fallencia não podia ser mais estrondosa.
Em 1901 deu-se a scisão no partido regenerador. Para
a abafar á nascença, para evitar que o exemplo contagiasse o outro partido, fez-se a dissolução, ô accordo dos
dois chefes, e a lei eleitoral que .fez do proprio governo
o unico eleitor d'este paiz. E disse-se ao rei que tudo
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isto era bom, para manter e fortificar o systerna da rota·
ção partidaria.
Mas o que resultou d'aqui? Que os dissidentes de
então não só não desappareceram, mas formaram o nucleo
do actual partido regenerador-liberal, que não tem feito
senão crescer e robustecer-se e é hoje o uni~o forte ele- •
rnento rnonarchico de governo. E o velho partido regenerador, apesar de todo o apoio que teve, apesar dos seus
tres annos de poder em seguida á scisão, nunca pôde
refazer-se da perda softrida e mais se enfraqueceu a si do
·que aos seus dissidentes. Não tem homens de governo, e
nem sequer teria elementos fictícios de vida , se constantemente não fizesse espalhar que fóra da panellinha rotativa
não ha meio de chegar ao calôr do poder.
·
Quanto ao partido progressista, não se livrou do
contagio, acaba de softrer urna scisáo mais estrondosa que
a de J go 1, e apesar de estar no governo 1 cae aos farrapos,
arrastando urna rniseravel existencia, amargurada e esteril.
Quer dizer: os taes grandes partidos tradicionaes não
podem substituir os elementos que perdem; não podem
eleger n'uma lucta sequer approximadarnente leal; não
podem defrontar-se com o. proprio parlamento, que manipulam a seu gôsto e geito, desde que dentro d' esse parlamento se levantam quatro ou seis deputados erp opposicãó verdadeira ...
' Outro pretexto invocado para defeza do systerna era
o da regularisação do funcc ionamento parlamentar: com
a pacatez regular e preestabelecida dos quartos de sentinella; desappareceriarn as cobiças e as soffreguidões do
poder, os obstruccionisrnos e os excessos de opposição;
n 'urna relativa tranquillidade, filha da certeza de que o
bolo chegava a todos, as carnaras teriam tempo para
legislar a beneficio do paiz. . . Pois tarnbern aqui a regra
da fallencia não soffreu a menor excepção I De I go I para
cá, os governos teern constantemente recorrido á dictadura,
e esses parlamentos embotados, são a cada passo dissolvidos, adiados, encerrados. A machina emperra , apesar de
simplificada; e se fôrmos comparar este periodo politico
dos ultimos annos aos anteriores, vemos que as dissoluções e sobretudo ·os actos dictatoriaes são hoje in~ompa
ravelmente mais ameudados e numerosos do que então I
Invocou-se tarnbem, como desculpa de fraude politica,

uma razão de economia domestica: o systema requintado
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da rotação ficava mais barato ·ao paiz~ parque, libertos os
governos, pela lei eleitoral sem eleitores e pelo accordo dos
chefes, da pressão das influencias locaes, não precisariam
de gastar tanto dinheiro cm empregos, em · sinos e em
estradas. Pois elle, orador, pergunta á assemblêa e ao
paiz se em alguma época assistiram a mais desenfreadas
e ruinosas orgias orç-amentarias, que as dos commissarios
régios, dos fiscaes do sello e out!'as muitas ! Não só se
esbanjou o dinheiro do Estado, mas anarchisaram-se
fundamentalmente os serviços. Ficou tudo mais caro e
petor.

Fallencia do systema perante a Corôa
« El-rei, o homem publico mais discutido do seu paiz

»

Aquelles que idearam e puzeram em pratica este
systema de arbítrio e dispotismo minjsterial, allegavam
tambem que elle era o que mais convinha á tranquillidade
das instituições. Pois tambem aqui falhou, tornando-se
não só inutil mas perigosamente nocivo.
El-rei, exclama o orador, é hoje o homem publico n1ais
discutido do seu paiz!
Não pode dizer isto com um intuito aggressivo ou irrespeitoso quem pelo seu excesso de realismo tantas vezes
se procura tornar antipathico ao espírito líberal do paiz;
e que, sendo chefe de um partido que aspira legitimamente a governar e a pôr em pratica as suas ideias,
nenhum interesse pode ter em se malquistar com o chefe
do Estado, que pela constituição tem a escolha liberrima
dos seus ministros. Dil-o, porque está persuadido de que
essa verdade é cuidadosamente escondida de el-rei, pelos
interessados, de varia ordem e natureza, na continuação
do que está; e porque a el-rei muito importa e interessa
conhecer o estado d'alma do seu paiz. E fal-o pubicamente, para que, feito por outra forma mais discreta, não
possa parecer intriga ou memorial, e ainda para que,
attestando melhor a sua grande convicção do que affirma,
seja ao mesmo tempo como uma luva lançada aos fautores
da ordem de cousas actual, afim de que a possam levantar,
querendo, em debate tambem publico e contradictorio,
sobre o fundamento e a verdade da assercão assim feita.
E a verdade é que a opinião, com a iogica simplista

das multidões, concluiu que1 onde não ha parlamento,
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onde não ha lei, onde o arbítrio impera, tudo o que existe
vem de uma unica força ~ que é a do rei. Annullada essa
cobertura que é o parlamento, ou existindo apenas como
uma fraude e uma mentira, o que é peior ainda, os descontentamentos não encontran1 barreiras que os inhibam
· de avançar até ao ponto onde está a mais alta força e
onde por isso ünaginam encontrar· tambem a causa.

A annunciada dissolução.
Insigne cobardia pessoal dos ministros.
Preferem comprometter a Corôa,
para não arriscarem a pelle.
Ahi está, portanto, ·o que esses chefes fizeram: em
ve:Z de tomarem as respOJzsabiltdades precz'puas da sua
obra, deixaram que o povo fosse pedil-as a quem a lei
declara irresponsavel. E ainda hoje a sua falta de correcção e lealismo é tal, que andam a annunciar para breve
a· dissolução da camara onde o proprio presidente do
conselho affirmou ter conservado maioria sufficiente para
governar; de uma camara eletta a dedo pela famosa lei
de I go I, e isto só porque não lhe foi t <ío facil como queria
arrancar-lhe a approvação do contracto dos tabacos, a
questão importantíssima que provocou no paiz a agitação
mais profunda dos ultimos tempos.
A dissolilÇ éÍO, porquê? Porque ha perturbações parlamentares, porque alguns deputados fizeram tumultos ?
Supponhamos que sim. Mas dasse isso só em Portugal ?
Não acontece todos os dias nas nações mais orgulhosas
do seu regímen parlamentar? E, sobretudo, não ha por
ventura nas leis do paiz remedio contra esse mal, sem
vêr a panecêa radical da dissolução ? ...
Em I 894 não existia esse remedio e o governo de que
elle fazia parte procurou então introduzil-o no regimento
da camara, estabelecendo o direito de expuls ão de qualquer deputado que fizesse tumultos. Mas em 1 8g6 ficou
inscripta no regimento da camara essa disposição: lá está,
vigora, é lei do paiz. Porque não usa d'ella o governo?
Porque não a faz cumprir, expulsando da cama r a os
deputados que porventura venham a cair sob a sua alçada?
Porque não procede assim, legal e normalmente, em vez
de ir pedir á Corôa uma dissolução ?
A razão é muito sin1ples e muito característica: a
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execução d'esse preceito legal, especialmente pela pdmeira
vez, podia talvez causar conflictOs pessoaes entre quem a
mandasse cumprir e aquelles que tivessem · de obedecerlhe. E então, o lealismo, a correcção, a coragem dos
ministros da Corôa, preferem naturalmente comprometter
a Corôa a arriscar a propria pelle. A insigne cobardia
pessoal dos ministros não ousa expulsar um ou outro
deputado e chama então a Corôa, distribuindo-lhe o alto
papel de varrer tudo.

Conclusão.
Elementos liberaes.
Taes são as tristes consequencias d'esse regímen que
se iniciou contra elle, orador, e os seus amigos, e que
afinal . se . voltou
inteira e contra as suas
. . ,.., contra a nacão
,
propnas mstltUiçoes.
Dura ha quatro annos e meio; e em vez de se confessar
que a expenencia está feita, e que urge pôl-o de parte,
sonha-se em lhe dar uma execucão ainda mais violenta e
em comprometter ainda mais el-rei.
E' por isso que diz que as razões que levaram á organisação do partido regenerador-liberal n ão só subsistem,
mas ganham dia a dia em opportunidade.
A nação não tem reagido ainda violentamente ; mas
no espírito publico não cessa de crescer a vontade e a
ancia de pôr cobro a esta situação intoleravel. Nas duas
primeiras cidades do paiz o partido regenerador-liberal
vê augmentarem constantemente as suas forças; e os repu'blicanos ainda ha pouco provaram que as suas fileiras
engrossam tamben1 por forma consideravel. O que
demonstra isto? Que a desorganisação já saturou de desgosto a opinião publica; que o movimento de protesto
alastra e não pode deixar de triumphar.
Ora o partido regenerador-liberal não pode ser indifferente ao triumpho d'esse movimento, grato ao coração
de todos os liberaes - parta elle d'onde partir e sejam
quaes forem as personalidades. do homem !
Do jornal O Seculo, de 17 de Novembro de Igo5 .
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Discurso proferido na sesão inaugural do C6ntro Regenerador-Liberal
José da Silva Carvalho, de Lisboa, em 23 de Dezembro de 1905 :
Inauguramos hoje um novo Centro regenerador-liberal,
que collocamos sob a egide gloriosa e característica de
José da Silva Carvalho.

José da Silva Carvalho.
A união entre a monarchia e o povo.

O grande patriota e grande liberal, um dos triumviros
da revolução de 20, ponto de partida da nossa historia
liberal, foi tambem o grande ministro e o amigo dedicado
e leal do Imperador e da Rainha. Além d'isso, como
muito bem disse o sr. conselheiro Schrceter, alguns dos
actuaes representantes d'essa lidima gloria . da nossa
patria são dos mais dignos membros do partido regenerador-liberal; e dá-se ainda a circumstancia e a coincidencia de José da Silva Carvalho ter vivido, em seguida
á implantação do regímen liberal, no bairro onde o novo
Centro se installa, e de n' elle ter morrido.
Mas o que sobre tudo faz d'esse grande nome um
grande symbolo para o seu partido e para o actual momento historico, é que elle caracterisa admiravelmrnte a
união reciprocamente sincera, leal e fiel, do povo e da
monarchia. E' essa união indispensavel, que fez a grandeza dà Inglaterra, é a base escripta das nossas proprias
instituições, que na constituiçfío ingleza se inspiraram, e
só da estreita ·cooperação e sympathia do povo podem
tirar prestigio verdadeiro, e verdadeiramente contribuir
para a felicidade e o engrandecimento da Nação.
A propaganda liberal e o nosso partido.
E' altamente consolador, prosegue o sr. João Franco,
que, em seguida a tantos outros, possa vir alli inaugurar
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novo Centro, e demais a mais com a significação politica que este tem, por congregar lado a lado pessoas das
cla~ses chamadas elevadas pela su'a fortuna e situa~ão
social, e elementos das classes trabalhadoras, n'uma
alliança e consonancia verdadeiramente dignas e características de um partido sinceramente democratico. Mas
mais consolador ainda é para o orador, o vêr que á propaganda de pricipios que elle e os seus amigos foram os
primeiros a iniciar, proclamando esses princípios como
base urgente de remodelação politica e administrativa do
paiz - está hoje generalisada, n'uma agitação surda, mas
inseparavel e permanente a todo o paiz. E' que todos
os elementos liberaes e honestos fazem quasi textualmente
suas as reclamações de caracter liberal que nós, concreta
e positivamente, inscreveramos . no nosso programma e
que fizeram objecto da propaganda regeneradora-liberal
dos ultimos tres annos. Primeiro que ninguem, foram
elle e os seus · amigos que apostolaram e sellaram até
com o sacrificio das suas situações politicas a necessidade
proclamada de pôr em pratica esses princípios inadiaveis
e imprescindíveis. Foram os regeneradores-liberaes que
ha pouco mais de um anno, ao ser-lhes proposto pelos
progressistas um accprdo eleitoral de toda a vantagem
para elles, souberam pôr os seus principies acima dos
seus interesses, exigindo como base e compromisso por
parte dos progressistas, a garantia de que o primeiro dos
dois grupos que chegasse ao poder havia de pôr em pratica reformas liberaes sobre lei eleitoral, responsabilidade
ministerial e contabilidade publica. E não sendo acceite
este compromisso, que seria perante o paiz uma garantia
da sinceridade de todos, o partido regenerador-liberal
ficou como até ahi, pouco mais ou menos, fóra da Camara,
mas não transigiu, não trahiu os .seus princípios, e deu
um· grande exemplo de civismo, do qual os progressistas,
desde que são governo, largamente teem mostrado precisar, mas não lhes aproveitar.
Por isso, diz o orador, eu reivindico para o nosso partido e para os homens de 1901, o reconh~cimento da
prioridade na defesa de uma bandeira politica que hoje
se vê empunhada por todos os liberaes, sem distincção de
côr politica. E não fa~.: essa reivindicação para ter jus a
quaesquer despojos, opimos do rotativismo condemnado
e agonisante. O partido regenerador-liberal tem a justa
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ambição de governar, porque tem -direito· a tel-a: mas a
ninguem póde sollicitar de rastos o poder.

A attitude passada e presente do sr. João Franco.
O motivo a que obedece, ao reivindicar para o partido regenerador-liberal, .essa prioridade, é a forma como
elle, orador, e esse partido te em sido atacados todos os
dias por elementos que mais parecem apostados em dividir esforços, do que em derrubar um insupportavel estado
de cousas, politico e administrativo. N'esses incessantes
ataques recorda-se constantemente o dictador de g5, mas
esquece-se e occulta-se o protestante de 1 gor. E esquecem-se e occultam-se tambem aquelles que, tendo proclamado com elle na opposição que o paiz não devia continuar a ser ludibrio de regeneradores e progressistas,
souberam harmonisar n'uma situação de governo os actos
com as palavras, com immediato e dizem que definitivo
sacrificio seu. E porque elle, orador, não pode nem deve
engeitar o pàssado, tambem o não quer vêr ennegrecido
propositada e malevolamente, quando é certo que elle e
os seus mnigos levantaram no paiz uma reacção moral,
no momento em que ninguem se occupava d'isso, porque
os proprios republicanos estavam adormecidos e não iam
ás eleicões.
E' verdade que elle resuscitou a gm·antia admznistrativa, para que os funccionarios administrativos não fossem
processados sem auctorisação do governo. Mas tambem
é verdade que o fez por escrupulo de legalismo e que
nunca usou d'ella. Isto, porem, não se diz, occultando-se
que no seu tempo foram processados administradores,
officiaes de policia, etc., etc., porque sabía e sabe que as
leis não se fizeram para mascarar o arbítrio de quem
governa, mas para o interesse do paiz.
Todos os dias o accusam de ter regulado a forma de
dissolução das camaras municipaes, mas occulta-se que
a l~unica I[ que dissolveu foi para a entregar, no mesmo
decreto, aos tribunaes crirninaes ordinarios, de tal forma
estava justificado o seu acto pelo procedimento dos respectivos vereadores. E agora, no decurso de poucos dias,
o governo dissolve as camaras regeneradoras-liberaes ás
cinco e ás seis !
Citã o seguinte facto, não para falar de si, mas para
i3
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cumprir o dever de todos os homens publicos, que é
darem conta dos seus actos. políticos. Em I 8g5 fizeramse, estando o orador no governo, eleições de deputados
·de gue os progressistas se abstiveram, por considerarem
anti-liberal o decreto eleitoral de então. Pouco depois
vieram as eleições municipaes e, como se faziam por círculos pequenos, os progressistas foram á urna, com o fim
de mostrar, vencendo em muitos concelhos, gue o decreto
eleitoral de g5 não deixava eleger. Comprehende-se,
pois, a importancia que essas eleições teriam para o
governo que, se ganhasse as eleições, provaria a inanidade da campanha progressista. Havia 3o annos que o
partido regenerador não disputava a eleição camararia
do Porto. Elle, orador, então ministro do Reino, desejou
que o governo disputasse então a eleição. Para tratar
d'iss.o veiu conferenciar com elle uma commissão de políticos do Porto que lhe declarou ser preciso, para vencer,
a dissolucão · da camara então em exercício. Pois elle,
orador, rejeitou in limine . a proposta, rejeitou-a energica
e summariamente, declarando que nada significaria para
elle que a eleição fosse ganha pelo ministerio do Reino.
A dissolução não se fez, e a eleição venceu-se dignamente.
Da commissão a gue se refere, só um dos vogaes está
hoje comsigo; os outros são seus adversarios, e um d'elles
foi ministro na ultima situação regeneradora. Estes o
desmentiriam, se isso fosse possível ; e ahi estão para o
confirmar, se fosse preciso confirmar a veracidade da sua
palavra, que vale ouro em pó, e é o unico orgulho da
sua vida de homem publico!
A todos os instantes o accusam de ter sido o auctor
da corregedoria, é certo. Mas por meio d'ella acabou
com o antigo, illimitado, monstruoso arbítrio da prisão
para averiguações, e emguanto foi ministro nunca abusou
d' essa instituição. Se ulteriormente se te em dado abusos,
isso só mostra a necessidade de regular a formula àe
responsabilidade do juizo de instrucção criminal.
Accusam-no constantemente de ter sido dictador. fMas
occultam que o governo de gue fazia parte, em I 894 se
recorreu á Corôa, só o fez depois de pertinazmente ter
tentado na camara a modificação hoje existente no seu
regimento para os casos de perturbação acintosa e violenta
dos trabalhos parlamentares. As opposições impossibilitaram durante 4 sessões consecutivas, por meio de enor-
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mes tumultos que fosse approvada essa medida, justamente
destinada a evitar chamar a Corôa para derimir bulhas
de políticos. Sahiu-se d' essa situação dissolvendo e promulgando o decreto de I 8g5 ; mas esse decreto foi logo
seguido da lei eleitoral de I 8g6, approvada pela propria
camara sahida d'aquelle decreto, e espontaneamente, visto
que n' ella não havia opposição. Voltou-se aos círculos
pequenos, que permittiram á cidade do Porto eleger tres
deputados republicanos em I 8gg, cousa actualmente absolutamente impossível. E n 'essa lei introduziram-se os
princípios moralisadores das incompatibilidades entre as
funcções de deputados e as de directores de companhias;
limitou-se a burocracia parlamentar e promoveu-se a
representação indispensavel das forças productoras do

pmz.
Foi realmente dictador em I8g5; mas para o definir
bem é preciso pôr á luz a sua sinceridade, a sua hombridade e dedicação pelo paiz. E pode a sua obra e a sua
attitude ter alguma comparação com o que se tem feito
ha quatro annos e meio? O que foi então facto justificado, anormal e passageiro, tornou-se agora regímen definitivo. O precedente pode ser seu, e é mau, como os
filhos provam, mas ha um abysmo entre as intenções e
os effeitos d'estes e os d'aquelle.
·
O que se fez em rgoi contra elle, applaudido por
uns e recebido por outros com indifferença, a breve trecho
se viu poder voltar-se contra todos e contra o paiz inteiro.
Por isso todos agora clamam, sentindo o peso do que se
fez para abafar o orador e os seus amigos, e que afinal
serviu para abafar inteiramente as liberdades publicas.

O regimen que infelizmente nos rege.

Em t go t um grupo de deputados regeneradores dissentiu da marcha de um governo do seu partido, o que
era seu legitimo direito, visto estarem alli como cidadãos,
e não como creados de servir.
O governo ficou com maioria na camara, e o natural
e o logico seria que o caso se decidisse pela discussão,
oppondo p~incipio a principio, idé~ a id~a e palavra a
palavra. · .E o que acontece em todos os pa1zes parlamentares ; foi o que succedeu em 1864, quando o duque de
Loulé liquidou a scisão de Valbom e outros n'um due,llo
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parlamentar, sem se lembrar nem por sombras de recorrer á Corôa. Pois em rgor,- com elle, orador, e os seus
amigos succedeu o contrario.
Quando julgavam ter de defrontar-se com o governo,
veiu a dissolução. O governo sumiu-se e appareceu o Rei.
Dissolvida a cat11ara, viria a lucta eleitoral com o governo, e o corpo eleitor devia decidir de que lado estava
a razão. Mas, em vez d'isso, vem em dictadura uma lei
nova; o governo some-se e apparece o Rei.
Seguem-se as eleições municipaes, ás quaes naturalmente concorreu com os seus amigos, para demonstrar,
com o regímen de pequenos círculos, a força que os granpes abafara. For~m roubados e violentados ; mas o paiz
tem leis e tribunaes. Para elles recorreram com exito, e
o poder judicial julgou e condemnou muitas auctoridades,
algumas das quaes chegaram a entrar na cadeia. Mas a
amnistia surge n'um decreto real. Desapparece o governo
e apparece o Rei.
Mas como tudo isto não bastasse, e fôsse preciso fazer
a chamada comolidação pm·tzd~wia, enchendo de improviso
e á toa o vacuo deixado pelos dissidentes, entrou-se na
de~bragada curée orçamental. Crearam-se logares ás centenas, · sem tom nem som, arruinando a um tempo o thesouro e os serviços, e iniciando esse constitucionalismo
de Baixo lmperio que dura ha quatro annos e ineio. Mas,
fôsse qual fôsse a obra, lá estava, bem proprio e bem
predestinado para o . realisar, um parlamento falsificado,
~leito em família, manso, prompto e carimbado. Pois
qem sequ~r esse adequado parlan1ento se aproveitou: a
çz~ 1·ée faz-se por decretos de dictadura, Governo e· parlamento somem-se, e apparece o Rei.
Em princípios de 1904, ·ainda com os regeneradores
no poder, bulharam com elle os seus leaes alliados.
I:louve disturbios parlamentares, contra os quaes seria
facil usar do regimento, que já então consignava disposições apropriadas, tendentes a evitar a intervenção da
Corôa. Armado com isso, e com a sua maioria, e com a
sua- presidencia, e com a sua mesa, nada faltava ao goverp.o, para evitar a dissolução. Pois veiu esta, e, mais uma
vez, sumiu-se o governo, e appareceu o Rei.
Cahe o governo ~ regenerador e sobe o progressista.
A' mudança de gente corresp onde mudança de costumes?
~~~da cj)s~.o.. Dá-se a. diverg_~rJ c_ia na. ç_ommissão de_ fa~

.

DiscuRsos PoLITicos

117

zenda e o que era natural é que o governo seguisse o seu
caminho. com a maioria que tinha, d l pois de ter vencido
a dissidencia pela discuss8o. Mas o governo pediu um
adiamento. Sumiu-se, e appareceu o t-< ei.
Trez mezes depois reabre-se as Côrtes. Ha discussões
violentíssimas, que estão na memoria de todos e um dia
estala um tumulto. Lá estava, no regimento, a formula
propria, já duas vezes desprezada. Era o caminho aberto,
facil de trilhar, natural e mais consentaneo com o verdadeiro papel do .Poder moderador. . O governo, porem,
appellou . para o encerramento. Summ-se, para apparecer
o H.ei.
Nada se f.!assou de então para cá, porque o parlamento
tem estado fechado. Mas agora, a dois dias de abertura
das Côrtes, quando o que seria natural é que os trabalhos
parlamentares começassem, e quem tem que dizer falasse,
e quen1 tem que atacar atacasse, e os que teem defesa
se defendessem pela palavra, parece que nada d'isto se
pensa fazer. H a bulhas a derimir? Mas o que tem El-:
Hei com isso? Pois parece que tem tudo, porque mal
elle chegou da sua viagem o presidente do conselho procura-o,. para lhe pedir ou uma dissolução, ou um adia;
n1ento, ou um novo governo da mesma presidencia, ou
uma simples recomposição. Um tostão. ou quatro vintens,
ou um pataco, ou cinco réis. Tudo serve, tudo é dinheiro!
E, asstm, só lhe falta vêr que, mais uma vez o governo
que, segundo diz, nada receia, se suma, para apparecer
o Hei!
Ora isto não pode nem deve continuar. Nós, os homens publicos, que combatemos . na politica, precisamos
de encontrar na nossa frente, não o Rei, entidade suprema
e irresponsavel, propria para o respeito e a veneração,
mas outros homens publicos, outros pares do reino, outros
deputados. Mas no insustentavel e falsificado systema
actual tudo isto desapparece, e cada vez se vae accentuando mais a grave situação que elle já procurou definir,
dizendo que El-Rei é hoje o homem publico mais discutido do seu paiz. E isto por culpa do regímen que ha
quatro annos . e meio vigora na politica portugueza.
Ora é em virtude d 'esta monstruosa deslocacão de
todos os poderes e de todas as responsabilidadês que
muitos julgam quebrado o laço de união que deve existir
entre Rei e Povo e alguns chegam mesmo a suppôr im..

...

118

Drscunsos PoLITICOS

p ossivel o reatai-o. E não é o menor serviço que o partido regenerador-liberal pode prestar ao paiz e ás instituições o restabelecer essa uniãq, fazendo resurgir o
verdadeiro systema representativo, em · que os hom·ens
publicos encontrem não o Rei, mas outros homens publicas a brigar com elles. Essa união entre as instituições
e o paiz, só pode fazer-se por esse meio. E a convicção
do orador, profunda e inabalavel, continua a ser que uma
monarchia livre, .liberal, sinceramente democratica como
a ingleza, e _como esta baseada na solidariedade de ideaes
e interesses com o povo, é a garantia da felicidade
nacional.
Para conseguir a união indispensavel, nenhum melhor
meio politico do que a fundação de centros como este, e
como os que em Lisboa e no Porto o partido regeneradorliberal tem organisado e continua a organisar. E' a concentração em volta de um partido monarchico, não só das
..classes conservadoras, mas das populares, a quem o futuro
destina uma participação cada vez maior no governo do
Estado.
Terminando, explica que esta sua exposição de idéas
e de factos era não só opportuna, mas indispensavel no
momento em que se defronta, entre velhos amigos, com
correligionarios que talvez o não tivessem ouvido ainda.
Quer ter á volta de si cidadiíos livres, que saibam fazer o
seu juizo e decidir com plena consciencia. Por isso falou
de si e do seu partido, para que ambos conheçam, levantem a voz se teem hesitações, e sejam homens convictos,
seguindo não homens mas princípios, fieis não só á aggremiação, mas principalmente ao seu programma !
Do q]iario /Ilustrado, de 24 de Dezembro de Igo5 .

TESTEMUNHO DE ADHESÃO
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Modesto e obscuro

Habitar1te da .Antiga e Notavel Yilla
DEi!

ABRANTES

PART-IDO REGENERADOR-LIBERAL·

Foi rio anno de I 8g6 qúe o illustre . Chefe
do Partido Regenerador - Liberai, Excellentissimo
Conselheiro João Franco, quando Ministro do
Reino, se notabilisou en1 muitos actos politicas que
demandavam extrema ponderação, e extraordinaria
energia, conquistando então muitas e valiosissin1as
dedicacões
.
•
Como n'essa dificil conjunctura se houve o notavel Estadista, dil' o a legislação d' essa épocha, que
regista diplomas nota veis pelo sabê r, pela esperiencia,
e pela energia com que foran1 levados á pratica;
dizem-n'o as Secretarias e Repartições do Estado,
onde os serviços, a ordem e a n1oralisação dos costumes foram notavelmente regularisados; e disem-n'o
finalmente os povos, que ainda hoje,- e n'esta
região é facil constatai-o,- com saudade e louvor recordam tão rasgadas como criteriosas n1edidas de
reorganisação concelhia e comarcâ, fomentadoras
de economia e moralidade na consecução dos serviços publicas, que a opinião independente d' ha
muito, e instantemente reclama.

/
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Vem d'então a n1inha adn1iração pelo talento
privilegiado do illustre Estadis~a, e pelas suas notaveis affirnlaçõas. publicas, especialnlente desde que,
pela sua nobre attitude dentro do partido Regenerador, qn qual éra o n1ais brilhante <?rnan1ento, foi
expulso do n1esmo partido,- expulsão aliás· gloriosissima. que o dignificou . D'então a esta parte, mais e
rr1uito ten1 evolucionado a .s ua orientação politica.
rasgadatnente liberal, o que determinou a organisação do Partido Regenerador-Liberal,-hoje incontestavelmente .a unica e~perança dos que, só pela
evolução cios espíritos, que affasta a prespectivá do?
hórrores da revolução, anceia'nl por nova éra ~1o1itica,
fomentadora do e1igrandecin1ento do nosso rico ·e
privilegiado paiz. ·
· ·

* **
r
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. En1 · taes Circumstancias pois, sendo o Partido

Regenerador ~ Liberal o unico que no actual monlento historico, e dentro das actuaes instituições, se
in1põe á consideração de todos os indivíduos, tanto
pelo seu pogramma de princípios definidos, e rasgadanlente Jjberal, constantemente affirmado e defendido por homens dos - m~is . nota veis c;lo paiz, pelo
caracter e pelo talento,- o que .é seguro peqhor de
que a acção do Partido no governo da Nação será
proficua, moralisadora, e . rasgadamente liberal,tanto por essas pondt;rosissimas raz.Ses, como pelo
elementar .devêr que a consciencia ;mpõe a todo o·
individuo compenetrado dos seus deveres cívicos, d~

D1scunsos PoLincos

concorrer na medida do seu esforco
• e merecimento
para a transformação radical dos actuáes processos
de governação publica, que tão funestos tem sido á
Nação; }Y;r tudo isso que fundan1ente cala no n1eu
esl-"'irito, adhiro con1 inteira convicção, e com o maior
desassombro, ao Crédo politico do illustre Estadista,
que aqui solemnen1ente juro perfilhar, e defendêr.
E con1o verdadeiro portuguez cuja ahna vibra
de alegria ou tristêza, consoante as prosperidades .ou
desventuras da patria querida; como cidadão consciente de seus direitos, e devêres cívicos; e como
soldado firme e leal d' essa denodada legião de combatentes do Partido Regenerador- Liberal,- tão
intin1amente identificada con1 as tradições do nobre,
antigo e glorioso Portugal, - lhe pron1etto o meu
tnodestissitno valimento, otferecido com a sinceridade
que deriva da situa~ão de quêm se n1antêve até agora,
e já adisntado em annos, affastado dos partidos; con1
a independencia de quem da politica não disfructa
nen1 pretende favores; e com a hon1 bridade que é o c( .,cc5' '
co t<
apanagio dos homens livres, que só proceden1 por
c
oooo c
deliberação espontanea da sua razão.
oo
E com essa sinceridade, tal independencia ·e o Oe>ooogo
semelhante hom bridade,. vão meus votos ardentes ...() co
de vêr em breve triun1phar o partido Fegenerador
-Liberal, que o mesn1o é que vêr affirmar-se bri- .
lhantetnente na Historia a nobre Nacão
Portu,
gueza.
000
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