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O homem he por essencia

dotádo de rasaó ,~--{--~~;~'i:.h
deve ser ofiel da balança em que pése com maõ firme"~
a virtude e o vicio, o mal e o bem ,, o talento · e a estu..,
pidez, a scienc-ia e a ignorancia '; -o merecimento e a ina ..
p·tidaõ ; e finalmente, o verdadeiro e o falso.
A rasaõ assim o manda ; ·mas, por triste condiçaó
da humanidade , as paixões ( por ventura mui rlebeis pa- ra combater a rasaó, e por desgraça mui fórtes para subornar o coraçaó) transtornaó o justo equi li brio ; e , a
seu capricho, confundem o vicio e a virrude, o mal e (>
bem, a ignorancia e a sciencia, a i na ptidaõ e o merecimento ; e finalmente, o falso· 2 'o verdade-iro.
Em todos os tempos , em todos os es-tádos, e qualquer que seja a illustraçaô dos povos , as paixões e a
prevençaõ tem constantemente declará-do guerra e ptocucrádo assassinar o verdadeiro merecimento.
Já na illustráda Roma , e .nos magnificas tempos de
sua glor_ia , os cidadaós que , melhor ha:v~ao s-ervido a ;sua
patria, eraô por isso mesmo sacrificádos á ·desgraça e á
miséria .pelas tramas insidiosas e ·astutas: de outros cidadaõs c"rrompidos , por invejarem- seu merüo , e temerem
suas virtudes. 1V.fiSeros interdum ,ci7le.r ( diz Cicero ),

optime de republicá meritos, L
O que- enta-ô vio Roma.,, hoje obsérva Portugal. Os
l1eroes da no-ssa patria , os verdadeiros campeões da justa liberdade Lusitana, os- zelósos- propugnadores dos sa- grados ç _impr~scriptiveis direitos da Naçaó Portugueza,
a flor do soberano . congres-so nacional , os mais illusrres:
de nossos deputados, ~aõ hoj~ o alvo d'a inveja e· do ran-cor das facções, e dos abjectos servis de ambos os mun"'·
dos; que, procurando de :dfinco corromper a fama, só··
desej__aó . -:e -~ intentaó y,er prostr.a~dos pela calumnia. <G..S ll~"'"r
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que ~~ aterraó, para . sem nenhum receio
e enthromzar o despotismo.
_
!Iludir alguns, he possível e -aré facil : iltudir a to. dos, ou preverter o imperio da opiniaõ r h~ naõ ~ó diffidl
he moralmente im .possivel. Mas ainda quanclo ( por impossível ) o artificio e a impostura consegue um momen- ·
_ taneo triumpho ·sobre a opiniaó contemporanea , a pos·
teridade condemna o erro , .e vóta á v~rdade . o galardaó que lhe compete.
:
.
Certos de que o artificio, e a· impostura buscaó ti- .
raro maior partido da ignorancia; ou seja dos factos,
que pertendem alterar; ou seja do character e qualidades
. das pessoà's, ' 3 quem intenraõ d·eprimir ; foi por isso que
os aucrores da )galeria dos deputados das Cortes geraes ·
extraordinarias e con~tiruintes da Naçaó Porrugueza ,
ins.tauradas em 26 de janeiro de t8zi, emprehendêraó trabalho taó · peno~o, que offe'recem e dedicaõ ao respeitahilistimo imperio da opiniaó e ao Juiso da posteridade.
~eira o prtmeiro acolher , e a segunda fazer justiça á
pureza· de suas intenções! Apro11eire a patria tanto, quanto elles desejaó que lhe resulte de suas fadigas ! rfriumphe a liberdade e succumba por roda a parte o servilis·
mo! Nesse caso _dar-se-haó por bem recompensados ·
1erosos

at~let~s

·' .f

re:~tabelecer

Os tollaúoraàore.t da galeri11.
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em Jerdade tnt>Jito mais criticas as circunstancias de
um escripto sobre · politica, do que as de qua'lqua ourra ·
composiçaõ Jiteraria. Livre . nà escolha do tempo e mo.·.
· mento da publicaçaó, o escriptor em mareri.as lirer~rías
póde a seu com modo rever, emendar e polir a sua obra.
Menos feliz o escriptor em ~aterias polilicas, ·pelo co·m..
rnum forçado por comingencias, he sempre dominado pelo tempo. Ainda mesmo quando trata de marerias · cujo
interesse he cot11mum a todos os povos e a todas as ida'des' nem por isso deixaó de concorrer accjdenralmente
conjuocturas e occÕrrencÍas es:peciaes, que in~ta' Õ peJ...o mO•'
menro da publtcaç~ó ,. e.:---q ue, perdido elle , .,perde tambem o publico a utilidade de aproveitar os avisos e as
instrucções que reclamaõ as cir nstancias.
Em tal semido nenhum esérjpro he mais vivamente
5oJlicitado, segqndo he difficil a epocha em que nos achamos consdtuidos , do que urna galeria dos actu~es depu•
ta dos, em que fielmente se descreva a chronologia de seus
trab~lhos , e se manifeste o verdadeiro espirito de suas opiniões politicas.
·
_,
. \
Nem um só publicista discorda n'àm principio d'eter,.
na verdade , e consagrado por longa experiencia; e vem
a ser : que a verdadeiraro~peridade do systema representativo consiste na oprima escolha dos representantes da Na·
çaõ. Esta belecidQ este principio, nasce dei !e -necessari d mente
o seguinte corollario " e para bem escolher he preciso conhecer o que se escolhe. "
Eis·.aqui a rasaó de utilidade da galeria : porém uti-.l,idade muiro mais efficaz no actual m_omento, · por isso
!\esmo que sé trata de elei.ç ões; e muito mais efficaz, por
estar sanccionàdo no ~ystema o direito de reeleger os mes- "

moi deputados.
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0 actual congresso he composto em verdade de homens conspicuos, literatos, e alguns verdadeiros sabias:
alli se encontraõ alguns de mereçimento mui singular em
diversos ramos, e que bem aproveitados (como realmente
o tem • sido) · póde a Naçaó esperar de seus _conhecimentos grande proveito em todas as materias. Alli se encon·
traõ- varóes illustres , dignos ·propugnadores , e verdadeiros sustentaculos da ·patria e da liberdade. Alli ( ousatnos ·
asseverallo) se encontraó homens profundos em saber, fir·
mes em character , denodados em proferir a sua opiniaó;
e finalmente , completos a todos os respeitos.
Mas ( por uma triste ·fatalidade! ) as deci"sões em to'las ãs assembléas deJiberativas nem sempre saó consequencia do peso de boas rasóes; antes ordinariamente saô o resultado da maioria nas votações. Eis-aqui .o motivo porque
a Naçaó deve cuidadosamente providenciar que a maioria
de seus deputados seJaó -homens desprevenidos , e absoluta mente -isernptos do espirita de parddo., amor de classe ,
affecto de corporaçaó, e , sobre tudo, despidos de ambi~aô de hotuosas distincçóes, e de sórdidos interesses.
Dividiremos por tanto as qualidades requeridas e absolutamente precisas nos deputa'dos , em - qualidade.t
e.rsenciae.r , e qualidades appreciaveis. - -Por essenciaes
ternos - probidade - boa fé -:sinceros àesejos de cumprir com os votos geraes da Naçaó - inteireza- - rectidaõ - prudencia - e firmeza de character. Por ·ãppre·
- .. bom saber,
,- energia - eloquencia - e ma-.
ciaveis
.
\
ne1ras Insinuantes.
Das primeiras o s~esuhado he sernpr~ o optimo : das·
segundas ( naó éstando reunidas com as primeiras·) o resukado póde ser pessimo ; porque o hon1em de bom sa·- ber' energico· , eloquente' € com insinuantes maneiras '
arrasta ·, ~eduz, e allucina.
__
..
Daquj nasce por uma necessaria conseq-qencia, que se:
pó-de ser bom deputado, possuindo as qualidades essenciaes ,_
que produzem sempre um vaio de boa fé; e pelo co.ntra-
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as qualidades appreciaveis, pois que destas nem sempre
se deduz a ingenuidade -em _votar_: sendo aliás os votos os
que decidem da ventura dos povos, e das naÇões.
. Tambem se observa muitas vezes nas assembléas deHberativas, que a subtileza ou uma falsa politica produz
sophismas com que se pettende illudir a multidaõ : como ·
por exemplo, quando algum representante, que se .aff::tsta
do trilho que severamente lhe impõe a procuraçaõ que o
~onstituio, jttlga satisfazer ao s_
eu dever declarando, que
, obra segundo os dictames de sua consciencla , e por intender que assim mais promove a ventura -de seus consti•
tuintes: principio este, naõ só errado, mas absolutamen·
te inadmissi_vel ; porque, ainda que as procurações auctorizem 03 deputados , sempre esta auctoridade tem · por limites a essencia do systema que os povos quizeraó , e ju...
rá raõ ; e contra a essencia do qual ' e clausulas expressas na procuraçaõ ~ nenhum dep~tado dev·e ou póde obrar,
por mais que os dictames de sua consciencia , ou particular opinia6, lho _persuadaó. ·rodo o repre~entante he rigorosamente obrigado por força do seu dever a guiar-se
·pela vontade geral ( a·ssás manifesta) dos seus representa·
dos: por isso mesmo que a ley he a vontade geral dos
~idadâos, declarada por seus representantes juntos e_m Cor ..
tes; e naõ he a vontade . dos representantes, para isso att·
.ctorizados pelos cidadãos' para ' segundo as suas opi·
~iões , irem alli declara1Ia.
Tomando pois em consideraçaõ todas estas e outras
similhantes occorrencias , ninguem ousará negar a urilida~
de publica que deve resultar da publicaçaó da presente ga ..
leria; e eis o unico incentivo que instou os collabor~dores
a emprehender taõ ardua tarefa.
·
A verd_ãde, e ~ó a verdade ·os guiará em seus trabalhos. Para os revestir da possível authcnricidade extractá·
raõ com rigorosa exat;tidaó os dia rios de Cortes, e pro•
curáraô auxílios nas actas; e em rodos quantos documentos genuínos pudéraó obter. De tudo resultará um conhe-

ciment.o exacto do comportamento, opiniões , pareceres ,
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·e votoj de cada um dos deputados actuaes. Deste penoso trabalho de.ve resultar gloria mui singular ao congresso
en1 geral , que em verdad'e mui digno he dos agradeci. n01en os e dos elogios da Naçaó Ponugueza , de quem faz
o melhor ornamento; e do respeiro de todas as nações
cultas e amantes da liberdade.
Se todavia, em particular , houver alguns deputa.'
dos a quem seja desagradavel _a especificaçao de seus pareceres, votos, e p_ri~cipíos seguidos ---:. sibi imputent.; porque amictu Plato, sed magi.r amica veritar. A patria
merece mais que tudo, e do que todos ! .
A galeria vai ser dividida em quatro épochas - r.
a_ que decorre desde a Insrauraçaó das Cortes em 26 de
janeiro de 1821, até 4 de julho do mesmo anno, dia em
que desembarcou S. M. o senhor D. J oaó VI. e nb con ...
gresso jurou livre, · espontanêa e solemnemente as bases
da Constiruicaó : - 2. a que decorre desde 4 de julho
até ao .fim de _dezembro de - 1821 : - 3· desde janeiro
are ao fim de junho de · 1822: e 4· desde julho de
.t81.2 até ao fim da actual legishdura.
.
A primeira destas épochas vai ser já publicada , e o
s.er~ antes de 18 . d'agosto : dia em que devem celebrarse as proximas futuras eleiçqes.
·
A descripçaó individual de cada um dos deputados
deve seguir .a ordem qqe passamos a indicar. - 1; chronologia de seus trabalhos, opiniões, e pareceres em con. gresso : '2.. votaçóes nominaes: 3· faltas , ou vezes que
deixaraó de compare~er nas
sessóes:
4· juiso critico de
.
. .
seu co-mportamento ,. e pnnc1 pws •
. s~ntem os coll.aboradores nao poder remediar algumas defic.encias do dia rio, e das actas, qtte na o men· .
. cionaó exactament~ as v·otaçóes nominaes , e as faltas de ·
concor-rencia de cada .um dos deputados: . destas só menciorfaremos aquellas que vem declarádas no diario ; mas
da que-lias d.aremos conta de todas quantas pudemos ..obter ~
de todas a5 meLuorias que para isso haviamos de ~ntema.õ
prepara.do ~
'
....

/

/
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Cumpre ·declarar, que, sendo o fim dos coi1abora.•
dores; da galeria dar a conhecer o comportamento dos
depurados em congresso, e sómente em congr_esso, como
represenranres da ·Naçaó, tem adoptado como regra ímpre·
terivel , o naó estenderem o seu juiso critico a cousa es•
tranha ao seu procedimento em Cones, ·por mais gloriosas que possaõ ser ou deix~r de ser suas acçõJs a qual.
quer outro respeito: exceptuando com tudo o que por incidente possa ter lug ~ r em alguns, por acções disrinctas
no àcto da nossa regeneraçaô politica.
·
·
Advertem finalmente os coUa hora dores da. galeria ,
que., devenao tratar de todos os deputados nomeados oara o congresso , tomassem ou nao- posse d o 'seu augusro
ministerio, fqrçoso lhes he o dizer alguma cousa dos que
naó comparecêraó; e nesse caso tambem he forçoso levarem o seu .juiso . fora do augusto recinto do congresso.
Mencionara o por ordem alphabética · todos os depurados,
- ~em omittir os que hajaõ fallecido; porem a respeiro des ..
tes _( desejando . a todos a paz eterna) só daraó o seu no ..
me, e . nada mais.
_
·
Como porem o grande fim· deite escripto he il!ust~ar
a publicá opiniaô, . muitas vezes o juiso critico haverá
de ' transcender os limites da primeira epocha ; uma vez
, que a publica utilidade a5sim o exija, e aproveite em
conhecer a conslancia, ou inconstancia de sentimentos e
principios manifestados subsequentemente á. epocha ·mar·
cada.
I
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AGOSTINHO JOSÉ FREIRE,

V

Deputado pela provinda _ da Estremadura• .
No dia 24 de janeiro de 182 I 'teve lugar a sessaõ preparatoria , e , tomadá a deliÇeraçaô de se ·non1ear uma.
commissaô de cinco membros para conhecer da . legiti•
midade geral das eleições. e titulos do; deputados q_ue , se·
a presentassem no congresso, deliberou-~ e ao mesmo rem..
po que logo ali i se nomeasse ou elegesse huma outra com.- _
missaó para verificar os poderes e títulos dos cinc·o mem ?ros incumbidos da verificaçaó · geral , e para esta, commissaó foi eleito por 50 votos. Logo -nesta sessaõ preparatoria prop6~ com verdadeiro enthusiasmo patriotico, e
denodádo zelo pela liberdade nacional , que á for mula do
juramento , qualquer que ell:;t fosse, deveriaó juntc: r-se as
palavras seguinres - " que _nem perigo , nem violencia ;
" nem poder algum impediria que s'e desse á Naçaõ a
, liberdade que e/la reclama , e lhe foi solemneuunte
" promettida. " - O congresso appl audio, e approvou:
entre tanto a commissaó, nomeada n2q uelle n1es mo momento para redigir à formula do juramento._, as on1i ttio
(pois que o jwramento as naõ contém ) ignóra ndo nós o
motivo que para isso teve ; e bem assim a rasaõ que hou- ·
ve no congresso para o approvar sem· esta já approvada ,.
e applaudida condiçaó. Na sessaô de 7 de fevereiro fez
uma proposta sobre o ·modo .de ~e rem remunerados , e
honrosamente despedidos do serviço de Portugal os officiaes lnglezes: foi julgada .urgente e rerneuida á cornmissaó militar. - v Na de 8 mostrou, que um additamento
do deputado Borges Ca(neiro nenhuma relaçaõ tinha com
a sua . proposta fcerca ·dos ofliciaes lnglezes. Nesta- mes·
1

Bz

.I

'

12
ma sessaô apoyou energicamente a indicaça5 do deputado Alves do Rio sobre o comportamento dos diplomaticos Porruguezes, que tinhãó emprehendido medidas hostis
conrra o voto geral da Naçaó, e os mais eharoi inreres·
ses . da patria : com batendo com valentia e destruindo to•
das as duvidas que sobre· este assumpto produzia o depurado-- Annes de Carva_lho. - Na de _Io, lendo-se uma
represenraçaó -dos officiaes reformados, e dimmiuidos,
fallou com - a mais louvavel inteireza ; e opinou qu~ este negocio devia ser mui seriamente examinado pela com·
nlissaó militar, auxiliada pela de legislaçaó, ou que para isto se nomeasse uma commissaó especial. Nesta mes·
ma sessaó , trataRdo -se das relaç5es de Portugal com as
porencias barbarescas, foi de parecer (por manter a
dignidade nâ_cional) que se preferisse a necessidade de sus•
rentar uma esquadra no estreito, á compra de uma tré·
goa. Nesta mesma- f~i _nomeado por 66 .votos para membro da commissaó de estatística. Na de I) susrentou energicamente a liberdade da imprensa. Na de 26, depo-is de
ter elegántemente orado , .votou contra as duas cameras,
e véro absoluto. Em ses~aó extraordinaria do mesmo dia
foi por 26 votos eleito secretario. Em sessaó do 1 de mar·
ço , tratando~ se do privilegio de fôro, orou mui judiciosamente, expendendo rasões e principias os mais ILLmino·
~os; e pára que os nossos leitores possaõ verificar, naó só
o que a ~ sever:am~ , porém a mui louvavel imparcialidade
e recddaó (primeiras e mais distinctas qua_!jdades que devem desejar-se em um depurado) com que se houve, nós
lhe recornmendamos a leitura do seu discurso a pag I9l.
e 193 do N. 2; do diario de Cortes • . - Na sessaó de
7 do mesmo mez foi nomeado membro da commi~s8Ó es-pecial. encarregada de e.stabelecer as regras com que se-devem
promover as relações em re Portugal , e as potencjas barharescas. Na mesma sessaó ,; tratando-se do juramen,to das
b1ses , propoz que toda a N aç.1ó o prestasse no mesmo
dia e hora , solemnizando o acto mais augusto com mis-sa, e Te De um: deqendo um tal dü ser declarado de re-

I

3.

gozijo e festividade 3adonal-. ~ Na de 8 do mesmo mez
propoz que o perdao aos desertores compreheQdesse os· de
terceira deserçaó; e que aos já sentenciados se minorasse
a quarta parte dó tempo de degredo. - Na de I 2 do
mesmo mez propoz que nenhum empregado publico yen·
cesse maior .o rdenado do que o esrabe]eçido para os membros da regencia , e secretarias d'esrado. · Na de 17 do
mesmo mez lembrou que se nomeasse uma commissaó ·, a
quem fo~sern dirigidas informações de quaes eraó as pon·
. tes do reyno que precisavaó ser reedificadas. Na 'de 26
foi eleiro secretario por 76 votos. Em ses~aó de 2 de ·a bril,
conrin.uando a discussaó sobre a recusa de o patdarcha jurar as. bases , mostrou que elle. em rodas as suas anteriores córrespondertdas com a regenda ha v ia dado evidentes
provas de ser inimigo das novas instituições ; . votoll
que desde logo fosse mandado para o · Bussaco, e depois para fóra do reyno. Na 9e 7 do mesmo mez apoyou
o art. 8 do decreto para amorrizaçaó d'á divida publica,
sendo de opiniaó, que os rendimentos destinados para este
fim fossem mándados para a caixa da junta dos juros. Na de 9 opinou que naó de\'em os quarreis-mestres ven·
cer accéssos e recompensas militares; devendo com tudo
reservar-se este assumpro para quando se fizer a ordenança·
do exercito. Na d~ dia JO apoyou a moçaó do deputado
Miranda, relativa a remoçaó dos publieos empregados,
que ~e haj ao mostrado desaffecros ao novo systema ; e
filiando ~egunda - vez sobre o assumpto, apoyou o que a.
tal resReito propoz o depurado Alves do Rio: notando
que era preciso a'uctoriz,ar a regencia para os remover quan,
do naó mostrassem adhesaó â nova ordem de coUsas: re·
moçaó que devedâ pracricar-se sem preCisaó de culpa for- .
mada; porque no seu intender um · dos maiores crimes no
empregado pubfico, e · que talvez mais. influa na prosperi ..·
' dade n:tcional _, he o ser inimigo do systema. Nesta ·m.esma sessaó faJlou terceira vez ·ap0yando o art. ti do pro ..
jecto de decreto para amortizaçao de. divida publica ,
dando de parecer, que ainda sendo conveniente vender al-
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guns bens nacionaes, . naõ seria com tudo politico o vender
todos. Na de I r do mesmo mez apoyou as observações do
deputado Francisco Antonio dos Santos, e sustentou energicamente o decreto · dos cereaes. Na de 17 disse ( traran·
do-se das baixas aós voluntarios) qu_e se persuadia que to..
dos as tinhaó já tido; p-orém que se·algum existia a quem
se naõ houvesse dado, e qu.e a desejasse, , lhe fosse immediata!nente concedida: e pedio ao mesmo tempo que na .
ordem que houvesse de expedir-se fosse mencionada aguarda d :1 po licia.
·
Na sessaó do ·dia '2.5' pedjo que se tratasse c~ ener·
gia e grande circunspecçaó o objecto de pensões (que fa·
zia o assumpto de um officio do mi~istro da fazenda ) por
i-sso mesmo_que este negocio involve em si mesmo a sórte d'immensas familias desgraçadissimas, qu.-e naô deviaó
por muito tempo ficar entregues á mais cruel incerteza :
votando ao mesmo tempo, que na resposta ao offlcio da .
regencia , Jhe fosse CORCed ida auctoridade para , Continuar
no pagamento dellas , em quanto se. naó tomava a tal respeito uma deliberaçaõ definitiva.~ (O bom . sentido em que
o illustre deputado orou em tal as-sumpto, honra tanto ~
~eu coraçao, como. a sua l)mdencia, e sanpolitica.) Votou na rrtesma ~ess aó que no dia rio das Cortes se imprimissem os relato-rios dos pareceres das,commissôes, por extracto "e naô por integra. Observou tambem que lhe na-ó
par€ci? reg H lar que o..~ numero dos membros da regenci~
fosse 1m par; e a rasao era , porque tornando-se par com
ó voto do secretario· respectivo a-o negocio que se tratas!e, vinha o presidente, em caso de empate, a ter uma
decisiva influencia. su~testou a!nda na mesma· sessaô que
naõ havia nenhum inconveniente em que as Cortes mudas·
sen1 algumas das suas resoluções ; porque naó eraó Corte<S ordinarias , mas sim geraes extraordinarias e con·
stituintes.
~
, Em .sessaó de 2.7, mostrando quanto seria errado deixar ..exposto á tuina um edifido taô sumptuoso como he o
convento de Mafra ~ lembrou que era necessario providen-
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ciar a ~ua ., : conservaçao , uma ve·z qpe a1 1 se remqvtao
os frades. -Na de 28, propondo o deputa~ Baeta , qu,e o
dia .26 de fevereiro fosse declarado de sdvidade nacional , fazendo-se nelle particular commem raçaó do nosso
mon<'lrcha ; .e tendo depurado Moraes Sar-mento addicionado a esta indicaçaó, que ao no.sso Rey .à senhor D. Joaó
VI. fosse dada_ o epithero de - pay da parria : - pedio (sem co·m rudo se oppôr á indicaçaõ e additamenro
dos dous mencionados deputados) . qu~ os dias 24 d'agos·
to e t; de seprembro fossem igualmente declarados dia's ·
-de gloria, e festividade nacional ; e muiro mais, porgue
s.em estes na6 existiria o dia 26 ·de fevereiro. Na de 30
exigio -que naõ · só se protestass~ contra a palavra approvrtr, ma s tambem contra as de - 'Va.rsallos, e Rey nos• ,
so senhor - - por naõ ser linguagem ~ constltudonal.
Na sessaô do .1 de mayo sustentou que se naó devia
·extinguir o corpo de artifices enge~heiros. l\J~Ó dia 2r
pbn-derou, que, a ser: preciso dec~eto para se abolir ojui~o da inconfide;ncia , deveria preceder discussaó; ,ma-s que
eH e vota va a fayor da maneira proposta pelo Sr. presi·
dente , para que tal juiso se intendesse derogado pelas
bases. Na do dia 3, rra,tando-se de estabelecer o juiso por
jurados para os abusos de liberdade d'irhprensa, faiJou por
tres veze'5 : .,__ I. lembra'ndo que se na<S d~i xasse e~ duvida se devia haver pequeno jurado, -e grande jurado: l.
divid.iu- as localidades para o estabel-ecimento do jurado,
nomeando ,as terras., e pn~vi ·ndas que o deviaó ter: -- ,e
, 3· opinando que tanto o grande como o ·pequeno jurado
fosse'm com postos de doze membros , naõ podeAdo em con~
trario dar-se uma rasaó pfaus!vel para qt:t·e seja menor o
numero dos que -devem pronunciar , CJUe o dos que tem de
·l'egal'izar a pronuncia. Na de 7 votou pela responsabilidatle ,de -quem imprimir) v-ender, ou publicar algum escripto em que haja o crime de abuso, em ~uant-o naó ma'Di L:t:t'.ar o auctn r, q•ue he e verdadeiro r~pons~;vel. Na do
·dia 8 , tratando-se da excessiva demora na ;pfi·blicaç;;ó do
-decr·e'to dos cereae,s , propoz que
a chanceliaria
se .abolis,
.
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se, ou , quando naõ , a houvesse todos os dias, e todas·

as horas · se preciso fosse. Na· do dia 9 foi de parecer (tratando-se do an. 6. da ley de liberdade d'imprensa) que os
livreiros só devem ser responsaveis coi~ [inuando a veAder
livros · que estejaó legal mente declar~dos a busi'vos , e que
naõ devem correr ; e que· sempre o devem ser pelos Ji...
bdlos escfipto.s em Portuguez , naó mostrando q-uem seja
o auctor, ou Impressor • .
Na sessaó de 10, por motiv'o de uns applausos que
se dtraó das galerias, houve algumas observações de certos .w.embros do congresso feiras com de-masiado calor, e
enü ó procurou acalmar os animas, propondo que no
dia r i o do governo se mandas_sern inserir os art·igos '6.
e 7. do ri t . 2. do regulamento de Corte~ , p~ra chegarem ao conhecimento de todos , e saberem por elles·
regu larwse. Na do dia 12 pedi o, que, se na · maó do- ministro dos negocias do reyno existia copia do juramento
das aucroridades , fosse remettida ao congresso. : ( Isto foi
· por occasiaó de ser arguido o bispo de Villa-viçosa. )
Em sessaó do dia 15 votou que se perdoasse o acto aos
e$tud antes de Coimbra. Na de 22 propôz "que se desse
tom a maior urgencia hum ·regulamento á regencia. Na
ao dia 24., tratando-se de aposentadorias, foi de parecer
que se qboJissem , exceptuando as concedidas por trata·
dos, e as de a Iojamento de tropa.
Em sessaó de 25 , pedio, que , para a boa ordem
e regularidade da entrega dos papeis que se remettem pa•
ra ~s ·diversas com missões , se determinasse, que em ca<ia uma das casas , respectivas ás mesmas comrnissóes ,
fosse presente no primeiro qu.a r to de hora, depois de acabada a sessaó, um dos membros de cada uma dellas, para os receber e assignar o recibo da entrega , numeran·
do-se todos os projectos. Na de 26 foi por 52. votos elei·
to secretario.
Em sessaô do I• de junho fe~ um excellente d i.:cur.
so distinguindo magistrados prevaricadores , e nao pre' aricadores ·: pedi o que se expedisse ordem á regene ia pa·
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r~ manda·r aver-iguar
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dos que tinhaó sido indicados; e
orando com vehemencia, impugnou o ruim me thodo de.
·empregar _generalidades contra classes intei ras , e con.c! uio,
que to das as vezes que . no congresso se dissesse - as
aucroridades prevaric<\Ó - era preciso so bre isso tomar
as mais serias medidas. ( Excellente discurso , e fu ndado nos principios mais saós de circum pecçaó e boa politica·.
Diar. n. 94 pag. 1085. ) Na mes ma .sessaõ, tratando-se
da dotaçaõ _d'elRey disse e indicou algu mas questões que
primeiro havia o de decidir-se, e ,- tornando a- falia r, disse
que a dotaçaõ deveria ser maior, ou menor conforme el- Rey continuasse ou naó a ad ministra r os bens da coroa.,
Em sessaó de 4· disse, que as commissóes nunca deveriaõ
tomar conhecimento de objec,tos já decididos. Na mesma
apoyou com boas rasóes o arbítrio do d~putado Miran··
da de 8e manterem as promoções , e deverem ir aggrega·
dos á exr>ediçaó da Bahi~ os officiaes cujo destino fazia
o · objecto da discussaó. Tambem votou que a tabélla
. estatística , mencionada no art. 1 9· da ley de liberdade
d'imprensa , deve fazer mençaó dos jurados das ilhas.
Em sessa6 de 5 apayou o parecer do deputado Borges Carneiro de se encarrega r ao deputado Vasconcellos o
plano de organizaçaõ do almirantado. Por esta mesma <?Ccasiaó ; apoyando o deputado Povoas o parecer do deputado _Miranda, ~obre a utilidade de se formarem comrniss-ôes de fora, que proponhaó ao congresso pla nos de me .
lhorarnenfo tanto de marinha, corno para o exercito, accrescentando que a regencia poderia nomear para dirigir
esses trabalhos algum general habil ; e encarreg~ndo o
presidente ao deputado Povoas o fazer a sua moçaó por
escripú>, advertio que se o Sr. · Povoas houvesse de apre!entar o seu projecro, se naó limitasse com preferencia
aos generaes , porque em materias scientificas deve prefe- 1
rio o talento , e os conhecimentos.
·
Em sessaó de 6 de jnnho perguntou se o primei ro
conselho de jurados havia de formar-se no pri ncipio das
&essóes e se as suas escusas haviaõ de se r deci didas em
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reuniaô geral ? Votou pela escusa
primeira reuniaq ge..;
ral.r Em sessaó de 8 foi de opiniaó que na expediçaõ d·a
B-a hi a deviaó ir todos os despachof. Na do· dia 1 l votou
agradecimentos expressos na ordem do dia á guarniçaó de
Lisboa , pelo seu bom comportamento na occasiaõ do incendio da junta do commeréio. Em se~saó de t6 p.ropôz
que se nomeasse uma commissa<Y, especial para tratar da
reforma do estado-maior, e reparri ções civis do exercito,
offerecendo ·tago um/ plan,o para organizaçaó, . ainda que
interina, / para regular tal serviço. Nomeou se a commissaó, e foi elle mesmo- um dos membros para ella nomeados. Na c!_o dia 18 votou que se naó ad miuisse a depu•
taçaó da ilha Terceira. Na de 19 . foi nomeado para a
commissaó de fazenda : instou que se determinasse um pra•
zo em que houvesse de começar o pagamento qo monte
pio , e dos reformados ; po~que de outro modo seria illuwrio; e votou, que este pagamento se fizesse a par com
o ao exerclto.
Na sessaó do dia 20 votou pela divisaó da collecta, . a metade /para amortizaçaó da di vida publica , e outra pa•
ra as despesas urgentes. Na de 26 mostrou que o plano
do exercito de 1816 tinha ·arruinado o monte pio; porque a prosperidade de um tal estabelecimento anda sem•
pre na _rasa0 directa do augmento dos seus contribuintes:.
propugnou, e orou .com. roda a energia para que se verificasse o pagamento dos reformados, . e monte pio, pa- .
ra o que se deveria o fazer os maiores sacrificios, offerece.ndo se elle mesmo a contribuir com dous ou tres mezes de soldo; mas que, tratando-se dos rebatedores,
achava que nenhuma contemplaçaõ meredaó. Na mesma·
sessaõ foi por 3 I votos eleito secretario. Em , sessa0 de 3..
de julho se houve com mui Jouvavel energia e dignidadeem todas as deliberações reltativas ao- desembarque de S.
J\.1. : exigiu que a deput-açaó do congresso , íJUC fosse a
cumpriment ailo, deveria ir com toda . a etiqueta que exigia o d<?coro do mesmo congresso; e nesta occasiaó foi
e!le mesmo um dos membros nomeados pará e.sta· deputa•
1
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Yotacões
nóminaes•
.

,,

Cameras duas , ou uma ? • • • Uma_.
Véto absoluto? • • • • • • Naô.
V éto suspensivo , ou rienhum ? • Suspensivo.
Haverá conselho d'estado? • • Sim.
Será o conselho , d'estado p reposto, ou nomeado pelas Cortes ? • • Nomea.do.
Q!Jal será o maximo da pena pa~a os
abusos da liberdede d'imprensa , . con- ,
tra particulares ? • • · . • • • • • IooJJooo reis.
.
2. annos de prisaô, e
D tcto. contra o etado ? • • • · •
ÃA
é.
/
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Deve passar-se decreto , declaran·
do que qualquer auctoridade que se
recuse a jurar as bases da Constituiçaó Portugueza deixa de ser cidadaó
Portuguez ? • • • • • • • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem naô
quizer jurar as bases da Constitui,....
çao... portugueza r"' • • • • • • ( Stm.
Qua I deve ser o ordenado ,que se
estabeleça aos membros do tribunal
,
de protecçaõ de liberdade d'imprensa? -6oo<booo. réis.

Faltas. _
Offerece este i1Justre deputado a todos os seus ·constituintes o phenomeno ra~issímo de naõ haver uma so vez·
deixado de comparecer no congresso para cumprir os augustos deveres em que o constituiraó. Seja-nos liCito nes·
te lugar transcender a méfa da primeira épocha , e assegurar a nossos leitores , e com particularidade aos po.vos da província da Estremadura , que no momenro em
que asseverârnos que o illustre deputado nafi~ tem faltado
uma só vez, esta asser~aó abrange toda a legis!adura, e ,;
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assim o affiançamos até hoje ( 12 de julho de 1822)
em que o assim eserevemos. Cumpre entre tanto,. que de
taõ ·singular merecimento naó tome origem qualquer árgumento menos favoravel ao comportamento de outros, qüe
por mui justificados moti_vos hajaó faltado s1gumas veze$.
Rendamos com tudo graças ao ERte-Supremo por lhe
·dar e conservar a saude, taô preciosa á causa pública ;
pdrém agradeçamos tarnbem o zelo de quem a desfructa,
e a sabe taõ bem aproveitar" em favor dos negocios que a
Naçaó lhe encarregou.
N. B. Se devemos calcular a celebridade e o mereci·
mento de
representante da: ~açaô pelo zelo com qtie
busca desempenhar, a honrosa e augusta incumbenda de
q ue o encarregáraó; se devemos admirar o' le~islador pela
sua energia , firmeza de c har a cter e nobre franqueza, inacces:sivel á intriga e á lisonja ; se he digno de louvor e
de respeito o orador eloquente, verboso, subtil, energico,
e ao mesmo tempo com medido, modesro, moderado, e
polid9 ; se finalmente o bom depurado he aquelle que severamente desempenha as obrigações explicitas e implícitas da prqcuraçaó que o consriluio em poderes, poucos
homéns podem competir em taõ relevantes qualidades com
o illust re deputado Agostinho Jo~e Freire. A deducç3Õ
chronológica de seus trabalhos , opiniões , pareceres , e
votos; a summa aptidaõ com que .tem dirigido todos os
negocios da mais seria gravidade que tem sido da sua
. competencia , já com9 secretario, já na qualidade de membro das diversas commissões para que tem sido nomeado;
a regu1arissima uniformidade de systema e de principias
inalteravelmente seguida no decurso de toda a legisladu·
ra , e fi nalmente a frequencia , nem por uma só vez in·
terrom pi da , a to~s , as sessões do congresso, sa6 ns ma is
irrefragaveis testimunho~ do relevante mérito, e austéra re- gu i aridade de comporta menta do i llustre deputado. (2,ya5
feliz-' seria o mundo, quaó rapidamente se 'consolidaria a ·
ventura de rodos os povos da terra, se todos os legisla·
dores professassem os mesmos princ i pios , seguissem o
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esmo systema, e' desempenhassem taô religiosamente seus
augustos e sagrados deveres !
·
Reune de mais a mais o illusrre deputado a taó re•
Jevante merito como representante da Naça:ó , o glorioso
predicado de haver sido tambe~ um ~o:s mais assíduos instrumentos de nossa regeneraçao poltttca , expondo-se· a
todos os riscos e perigos que ameaçava o despotismo, e
contribuindo essencialmente para o fdiz desinvolvimento
do espiriro público, que deo em resultado o glqriosissimo
dia I) de septembro de 1820.
•

AGOSTINHO DE MENDONÇA .FALCAÓ

r
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Substituto pela provinda dt~ Beira.
Em sessaó de 5 de março foraõ ·verificados os seus
poderes , e presrou juramento. Na de 26 do me~mo mez

foi por 14 votos eleito secretario. Na de 10 de ábril foi
nomeado membro da commissaó para o expediente dos
recursos dirigidos ao congresso. Na de 24 do mesmo representou as vexações que soffriaó os povo~ pelo abuso
das aposentadorias, e requereo que o projecto de aboliçaõ
das devassas geraes se declarasie urgente. Na de ·16 opi-·
nou que se terminasse a discussa6 sobre vendilhões, e
que este negocio foss;e remettido á regencia incumbindolhe a execuçaó da ley. Na de 28 apoyou o depurado 'Xavier Mory'reiro, para que a i mportaÇ<lÓ do à"zeire estran:..
geiro naó fosse totalmente J'rohibida: pedindo que se prohibisse immediatamente a entrada d'elle pelos portos seccos. Na sessaó de 3 de mayo , discutindo-se_a ley d~ liber..
da de d'i m prensa , foi de parecer que houvesse úm conselho de jurad'?s · em cada provincia; e sobre este mesmo
assumpto apoyou o deputado Serpa Mach~do para que os
JUrados fossem eleitos pelos eleitores de ·comarca. Na de
9 foi de parecer, que na Lintroducçaó- de livros estrangeiros seja o vendedor o responsavel pelo abuso. Na· de 14
apoyando o parecer da co::nmis·saó _, sustentou, naô só que '
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o parecer ' era jus.to relativo ao procedimento do procur~· ·
dor da casa da · Raynha, mas tambem qu~ o mesmo procurador podia e lhe era licito protestar. Na de I:z. votou
que- os pa rochps recebessem emolumentos pelas 'Certidôes._
~á de 16 propoz que se determinasse · a qualquer deputa•
.do que se hol:lver de encarregar de requerimentos de par·
.tes , que os. marlde pôr sobre a mesa para que· a co'inmissaó de petições possa dar-lhe o destino competente. Na
de 17, discutindo:..se a ley sobre liberdade d'imprensa , impugnou a idéa de se , estabelecer a pena de trabalhos plÍ•
blicos, por inc~mpativel com a qualidade de escriptor.
Na de 2 t a·presentou uma declaraçaõ de votQ_ por escripto -em que manifestava que a sua opiniaõ tinha sido,
- de quç a pena estabelecida para os abusos de lib~r
dade d'imprensa em ma terias de religiaõ, fosse a mesma
que a vencida para os crimes contra o estado. Na de 2.6.
foi por 48 votos eleito secretario. Na sessaõ de 8 de ju•
. 11ho , fazendo distincçaó entre su·ppressaõ e sequestro, foi
de parecer que , os escriptos denunciados fossem primeiro
sequestrados, e depois supprimidos, se o caso o exi·gisse.
Em sessaõ de 12 foi nq-meado para a commissaó militar,
e na de 2.6 foi eleito secretario substituto.
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Votações nominaes.
Qual será o maximo da pena para
os abusos de liberdade- d'imprensa
contra particulares ? • • • • • • 3o<i)ooo réi~.
Prisaõ . perpetu-a -c
Dicto. contra o estado? • • • • 6o~<i)ooo réis
Deve tpassar-se decreto declarando
.que qualquer auctoridade que se recuse
:. jurar as bases da Constituiçaó Portugueza deixa · de ser cidadaó Portuguez ? • • • • •. • . •
•. •
Deve sahir do reyno que!ll naó qui·
zer jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza? .~. • •
• • ~im.

/

'

2"3

Q9ál . deve s-er · o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
.
de protecçaõ de liberdade d'imprensa? 6ood)ooo réis.
· Faltou á outras votações norninaes, e naô comparf>o
ceo nas sessÕe$ _de- 3, 4, 1~, . 14, 16, e _17,deabril:
- 24 de mayo - e I 2 de junho.
·
N. B. Bem quizerarnos nós, e até muito folg:ariamos
de naõ . achar motivos senaõ para louvar e tecer elogios a.
todos, e cada um dos i Ilustres deputados de que se com- _
põe o .actual congresso ; e até , no caso de todos h ave-·
<rem bem cumprid.o com a vontade de seus constituintes,.
nos haveriarnos peupado ao trabalho de formar esta galeria , que só tem por fim esclarecer a ópini~õ para bem
se . dirigir _nas prf?XÍmas eleições .: trabalho inutil, a se-rem todos igua Imente bons , porque seriaõ todos rambern·
igualmente reelegiveis : isto suppost0 , e para senllOS ~
fieis aos nossos princípios , díremos--: que o illusrre·
deputado Agostinho de 'Mendonça Falcaó se. desviou algum tanto d'a coherencia de princi pios , e regularidade.de opiniões q·ue forma · o verdadeiro charactec d.o legrslador.·
inteiro.
Parece-nos que ha manifesta inconerencra e contra ....
dic.ç:aó de principias em um. representante da Naça-ô , que•
tendo assento no congresso ·, em consequerkia- di:! tt!r a·
mesma Naçaó reassumido a sua essencial_ SQ{?e~éJ·Qi~ .; e·
~abe.ndo de_ mais · a mais o. mesmo de-putado que se achaõ
já legitimados ( po.r ley expressa , ' alem da sancç'aõ gel"al da Naçaó_, manifestada por faéros geraes , unanimes,
e sem discrepanda ) os glorioso~ feitos de 24 de . ago~
to , ~ 1{ de septembro: parece-nos incoherenci.l., dize·
tnos ,- que.,. supposurs estas circurrs-rancias, ·eile intentasse·
de'fender, e sustentar que- o procur-ador d.a Clisa da Ray..,.
nha podi~ e Ih,e era licito p;rotesta·r come pt0te_s.tou"' p~....
rece-1.1os rambem naó · ser muito conferme com·.· es prin•·
cipios d.,inteirez·a ,, e à,in parcialidade que,. havendo u.ma1.
. ... encar.rega:aa
, das pençoes
. .. :}· e que·, ten.d. o"swo
.
commissao
01
mesmo illustie deputado q~em na. s.essaó de I-ti· de mav:<J»
1
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requereo a regularidade dê tal expediente, fosse .elle mes.i
mo qutl apresentasse o' requerimento do ex-brigadeiro Joaquim 'Telles Jorda_õ : redobrando a inconsequencia quando mais -se observe, que naó só apresentou o requeriment.o., mas . o acompanhou com· uma indicaçaô para que fosse.· remettido ·com urgencia á commissaõ de guerra: sendo ainda para notar que o illustre deputado he membro
desta mesma commissaó , ·pa·ra onde requeria que fosse
remett}do o requerimento que patrocináva , ·e que este- patrocinio recahià em um individuo a quem-a fama publica,
- em · materias de patriotismo , he pouco favoravel; ,Neste
]uga__r , transpondo as bal isas da primeira é-pocha , diremos tambem que n'aô temos como regular comportamen• ·
to , e proprio da circunspecçàó do legislador, o que empregou o . illustre deputado, quando , na sessaó de 9 do _
corrente mez de julho de 1822., e no momento em que
o deputado pela provincia de S. Paulo , Antonio Carlos
Ribeiro d' Andrade e Sylva. commetteo o incrivel excesso
d'insultar o congresso, suppondo nelle um· partido predominante, ousou proferir _por vezes a palavra - apoyado .
~tpoy~o! Nenhum destes procedimentos saó, em verdade,
- c;:onfo mes com a vontade geral, e menos com a opinia6
dos eus constituintes; e o mesmo illustre deputado, con•
sult ndo a sua consciencia, assim o achará.

fAGOSTINHO TEIXEIRA PEREIRA · DE MAGALHÃES.

Deputado pela provincia do MiNho.
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Foraô legalizados os seus poderes , e prestou juramento
na sessaõ. de 13 d~ fevereiro de 1821. Em sessaó de I)
de mayo foi de parecer, que o artigo 2. 0 . do projecto
sobre dízimos tambem comprehendesse Braga. Em 12. de
junho foi eleito membro da commissaó· de Cortes.
/

Potações

nominatJ'~

Cameras duas, ou uma ? • • •
Véro absoluto? • • • • • •
V éro suspensivo, ot-J nenhum ? •
Haverá conselho d'est ~i'do? ~ •
Será o conselho d'esta do proposto,
cu nomeado pe1~~ Cones ? • • . •
Qual será o maximo da pena para os abusos de liberdade d'imprensa
co ntra particulares ? • • • •

Uma.
Naó.

Suspensivo~
Na6.
· ~

Proposto.

3o<;booo réig.

,

Naó appàrece voto
• julgamos que na o
Dicto contra o estado?
·e~tava presente.
·' Deve passar-se decret~ declarando
que qualquer _.. - auctoridade que . recuse
jl'lrar as bases da Consritu içaó Portugueza deixa de ser cidadaõ Portuguez ? • • • • • • • • • •
Deve sahir do reyno quem naõ
quizer jurar as b'ases da Constituiçaó
Portugu.€za ? • • · •
·• • •. •
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça para os membros do tri- ·
bunal ' de protecçaõ de liberdade d'.I

.

imprensa'? . • • • . ._ • •· • • • ..:too,f)ooo. réig.
Deixou de comparecer ·ás sessões , de -- 18, e 2.3
de . ma io: e 1·2 , 16, e 30 de junho. ·
~ N. B. Naõ · temos como qefeiro o ~ naõ fai.Ja-r mUlto e

•

muitas vezes · no congrésso ; e até julga·mos, que a
mania de fa llar muiro , quando naó he pará sustentar
uma o"fliniaó justa e de püblico interesse, .e raõ sómenre
p·ara produzi r idéas repetida s e por , mérfl ostentaç~ó o ra•
· t oria , hc sum mamente prejuJicíal; e. para· o ser, ··basta
o desperdicio do tempo , àHás ~taô ·precioso , e ra ô neC':s- ·
sario para concl uir os gravíssimos as sup1 pros de·- que -estaó ·
.
. · .. D
JiOr
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pendentes o dest ino e a prosper-idade da Naçao. O iiiustre deoutado
naô falW,~
•n,u~to , ~ .fP<t$ · v.otou soffrivelmente.
J.
• \,1_ ...
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Y ALEXAND.I\E THOMA:Z DE MORAES
c· ..
5Al(MEN1'0.
'~

~};bst~~ut-~
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pelf! ~ provintia da Beir4•

. Foraõ ~~i ficadas 'os . seus pa-deres e prestou j_uramen""
to em sessao de 5 de m~r~o de z82.1. Em 14 foi nomeado para a commissaó .de petiçó~s. Em 17 propoz que se
mandasse ! f~edificar.. a P-Onte de Mondim de Basto, destruid:}. pela invas~õ do~ Francezes. Em sessaõ de 21 , propon.çlo o, dept,Jt~oo M?rg!ochi q11e · do, g:,<>v.erno se exig~s
~e um _decreto do Rio de Janeiro sobre extincçaõ de re- ·
gutares, para se mostrar que já- o an(igo gov.erno)'tratava
deste assumpto, e para se da.rem as providencias necessa·
rias, pedio que, no cas.o de se haver de levar á execuçaó t
fossem exceptuados os. coUegios de Coimbra ; porque - ·
" ali i se estuda , e- n~s remos p,rec)saõ de homens sabios"
- disse e!le. Ao que responde~ victoriosamente o deputa·
do Borges Carneiro ....:.. " - q~e pqra. be~ se estudar e ad~
, .quirir sabedoria naõ, h~ pr.eci~o que a universi~ade tenha ·
" character ecclesiaso~o.. .,_, - -Em se~aÇ) de 22. fez urna.
observaçaó sobre a natt reza. da.s cQmmenda:s, foi chamado á ordem duas vezes; mas pertendt1ndo contim~ar, foi
-charnaqo· á r orde01 geralmente •. ( Qyem tiver cudosidade
pQ~e ler - o .q.u~ disse ern tal occa.s.ia.õ •. D,iario N. 40. pag.
3 34·) Em sessaó de 3 ~e abril , dtscuundo-se sobre amor-.
ti~a~aó. , de. divi~a p.4b,li.ca, e faJiando-se por concorren•
, çia de circu.ostanciai na, patriar.cb.a.l , promwciou a sua opini.a.ô, ~ tal resP,eito ;· e era , q:ue a patria.rcb ai se extingu.isse. Em se~sa ó de 6 d~~ bril oppôz-se ao projecto de abo·
]içaõ. do Çes.e.mbargo. do. paço : contestou em parte a opini,aó. ~o deputado 13a.rret'O Feyo p~ra fornecimento do exercito por arremataça.õ.: apoyou o requerimento do Dr. Antonio Jçaquim d,e Ag.uia~, e_ o parecer. da commissaó a .·
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este respeito : é ãpô1ou ta{nbern a pr.oposta do Üeput;a d?
Pimentel Maldonado relativa á noú1eaçaõ do Lente F1,.
gueíredo pà~a uma_das cadeiras de me~icina,. dand~ por
-suspeito o btspo ~eforr:nador. Em ses,sao ~...e 9 d~. ab;ll tratando-se . de um requenmento dós chtrurgwes militares, .e
contestando · a ~0pii1iaõ do ·aeput, do bara·õ dê 1\iolellôs,
disse qn.e e:,fl· rigor de>~ r~y" 'd habito de chri'sto s? c~~
peria áos generaés , e alta 'magistratura ; e de'rr?ts . d~s ~e
que e'm vêrdacleirb rigor ' $Ó comp'étiâ. aos · cavàll~iros aà's
ordens . d~ Aviz , e Santiago. Em sessaô ·de 10 p·ar'cicipou
.gratuitamente aó congresso, ' qtie_ sabia gue algú~s minis~ ·
t·rOS tinhao, Sêth ordem, jurado . as "'.b ases; O que- mostra"'
v a a é'X istência d'O esphitô eónsütfidónll. Approvof1 a vene
da dos, bef1s riacionaes ,' p·or s·erem fundos morto~ · a que
convém dár vida. Julgdu convenient'e ~·ue o. minisrr-o da
· faze'nc:la r'êmett€sse aó congressó uqia relaçaõ dos bens na"'
cionaes, e ·foi de voto que estes s~ a·rrt!màrassem nas c~
beças de comárca. Em ses8-a~ ae {I a poyôu o d~c!eto dos.
cereães. Na dt: Il. propõz que se incruhbisse a offic'iaes de
engenharia procürár edificios publicos para os expos-tose
-Etn sessáó ·de I 3 apoyou. o ·parecer da commissàô delegislaça_ô soore ~ remoçaô "dhs empreg~dos puolicós: e~i
~'iridó ao mesmo tempo qtie ·a regenda. fizesse v·er ao . pu ..
blico o rnbrivo p,qrque ós remo\ria , ou sUbstituia: e pro·
pugnandG muit0 pêl'a observancià . das Bases a ~esoeito de
tal remoçaõ ' ' dis.cbrrendo larga'menr·é. sobre a c'õ~sfituiçaõ
· '1ngleza. Pedio que se fizesse hónrosà meriçaô da offerra · qu_e
'O venerando Jeremi'as Beutham fizera 'ao congresso. Em
ses·~aõ de 14 opp6z-se á leitura <que .o deputado Moura
quíz fazer de uma· carta do ministro d' Arnerica Ingleza ,
insistindo e·m que.as discussões do congresso·nunca fossem interrompida~ com ~leitura . de similhantes cartas. Em sessar)
de 16 pedi o que para os escrivâes ecclesiasticos se·dess,em
as me~mas providencias que se haviáô dado para cs seculares: mostrando fer justo que taml?ém algumas vezes tra ..
bal.h~~se.m .de graç3.; Em se,s~aô d~ 17 foi de parecer que
:ie 1mpnnusse o pro;ecro do depu ta do Borges Carneiro re-
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lativo ás eleiç:óes de cam.eras; opp6z-se a que as arremataçóes das cornmendas fossem l,ivres de -siza: - fez uma
indicaçaõ verbal para que a companhia dos vinhos se naô
intromeuesse com os das commendas que ha dentro dG·_ dis-tr.icto . da · mesma companhia.· Em sessaó. de 24 notou que
os abusos da aposentadoria · nas.c~m da mesma Iey-; e pe·
rlio que a commissaõ de legislaçaó fizesse .um decreto sobre a mareria~ naõ se permiuindo aos ministros nadà mais
· além de casa, e que em quanto ao mais se estabeleça uma
compensaçaõ. Pedio que se tratasse com urgencia dos dous
pdmeiros ani.gos do projecro ·s obre pharóes. Notou abusos
relativos. ás esquadras Porruguezas. Offereceo uma nota
para se pôr· em execuçaõ a carta régia dirigida á c:àmera
de Mqncorvo ·em 2. de abril ,de 18o 6, acompanhada de in.-strucç6es para o encanamento dgs rios que arminaó os cam,pos de Villariça. Apoyou a opiniaó do depu-rado Al(ves d-o
Rio, em quanto á redu.cçaó dos membros dOI regencia; devendo ser quatro sómenre ; porém discordou em quan-to a-o··
voto dos secrerarios, e exigio que o naõ livessern , atten.•
ta a preponderancia que o.btinhaó. Em sessaõ de 25 foi
de parecer que se decidisse logo. o._negocio das pensóes ... _

Em

a do dia 26 discordou da opiniaõ çlo depurado Miranda relativo a r~stri.cçóes sob.re vendilhões,, julgando.. os
-\Heis para maior liberdade do commercio. Opinou que s_e
ouvissem os accionistas d.a companhi-a · do alto Douro,,.
· dando-se-lhe,: como aos outros cidadãos, o direit9 de petiçaõe. S.egu.io a opiniaó. d.o presid~nte para · que a regencia pu.desse. suspender os fu.n.ccionarios. publicos, remeuen..
do a informaçaó ao reged.or das justiçaS: E._m sessaõ. de 27·
opinou. q le só devia a.d mitti.r-se Ii herdade d'imprensa com
;a restricçaõ. de se naõ publicarem LibeHos. A poyou. o pro. jecto de se re.áwverem _ os Arrahi~o.s de Mafra, e de os.
Í.rem su_bsrituir os Vicenres. E.rn sessaõ de 2.8 p,ropo.z que ,
fos.se uma deput açaó. do congres5o quem· apreBen.ta,~e as
bases. a Stta lvlagestade. A poyou o deputado Borges Car~
.lleÜQ para que o. par riarcha fosse perdoado, uma vez que ju,Jasse~_as hase.s se.út restric~aõ. l:>ropoz_ que. a. Sua M.age.s_.,..

29
ta de se désse o epitheto de - pay da patria - ; mas depois cedeo_da sua proposta para adoptar a do deputaão
Borges Carneiro, c que s-e denominasse- rey constitucio nal.•
Em sessaó de 30 apoyou a indic·açaõ do deputado Rirrero Feyo relat-iva a prestar asy!o aos estrangeiros, e opi·
nou que se dês se asylo aos Hespan hóes. Le n. brou que eiRey só por estar rodeado de aulicos, e naó conhecer a
. phrase constituciona-l, tinha empregado a palavra -· ap·
provar. - Na sessaó do I de mayo req uereo que se au ..
gméntassem, os direitos da sardinha e polvo que se impor·
ta da Galliza, e que se diminuissem nos vinhos que se exportaó para Hespa nha. Pedi o que se fizesse honrosa mençaó
da felicitaçaó do arcebispo de Braga , por ,ser prim az do
reyno. Em sessaó ·do dia 2 pedio iicen ça para apresent;~r
um projecto para se abolir a int~ndenci a ; visto que era
peor inquisiÇaó do que ·a já exlincta; por ser inquisíçaó
viva, e a outra já morta. Discorrendo largam ente sobre a
insrituiçaõ dos jurados para as causas de liberdade d'int- .
prensa , e fazendo as suas muito úsuaes cita ções his ro ricas,
a denominou- "precioso monumento da genuina liberda" de doJ povos. " .
Em sessaó do dia 2 perguntou se ácerca do decreto
sobre degradãdos lhe era licito lembrar alguns lugares,
que estaõ despovoados, - para onde devessem ir :- provi~
dencia já _em outras épochas tomada pelos no~sos reys.
Votou que a nomeaçaõ dos jurados fosse fei ra pela Naçaó , e por eleições directas. Na de 5 , ~obre o _projecro
do deputado Bastos a respeito de aposen tad ori as, observou·
que se devia d ar uma gratifica6 , ficando extincto o costu me de se exigirem carn as e trastes. Pro poz que o con·
seJho dos jurados, quando o accusado tosse es trangeiro,
se compuzesse amerade de Porruguezes, e am etade de es•
tra ogei ros, para maior liberdade do jurado ce rn o se usa.
em Ingl at erra ; e sendo impu-gn a<i o , i nsro u. à ize1-1 do ; '' que os no ~sos reys Port uguezes forao libe r:1es com o-s
" Mourüs ~ com o~ Jud eos , da nd o- lh ef. j uíns pro p rios,.
, , e que por isso dev eriamos seguir taó bel lo c:x.en!pl.o ,
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naõ nos mostrando filhos degenerados de taõ 'bons f>ays.
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Votou pela sahida dos noviços.
Em sessaó de 7 de mayo foi de opiníalS , que, naõ
ha·vendo no impresso designada a impressaó, fosse o vendedor responsa vel pelo abuso. Em 8 oppoz.;.se a que se
imprimisse o projecto de naô a~mittir, aré n?va decerminaçaó de Cortes ·, estudantes 'a ·matricular 'no primeiro
anno das duas faculdades juridicas. Su3tentou na mesma
sessaó que nas urgencias publi-cas sempr-e a Na~a.õ tinha
Janrado maõ dos diz imos ; e que , por mo ti vos igua! mente poderosos lhes pode agora da r a dírecçaó que julgar
conveniente, depois de sat-isfeitas , as- congruas dos minis·
tros do aIrar, e despesas do culto: mostrando ao mesm-o
tempo que os parochos das provincias · eraõ dignos da
maior auençaó. E:n 1 i votou que se imprimisse e S,_e de..
clarasse urgente o reiarorio e projecto da commissaó de
pescarias, e que se diminuisse a. importaçaõ do pescado
favorecendo a classe dos pescadores , no que se prbmoveria a prosperidade ·da nossa marinha : votou cem o d~
putado Soares Franco para .que se estabelecesse congrua
aos parochos , mas gue se o mi rtissem palavras no prea m·
bulo. Propoz que o tlUCJOr do ·projecto em - concorrencia
com os deputados Móura e Trigoso redigissem os requisitos. Em I 2 fallou largamente sobre o art. 10 da · Iey:
d'imprensa, e expendeo boas rasóes. Em 14 concordou
em. voto com o deputado Cas[ello Branco a respeito da
que:Haó d';:~goa d~Inglaterra , considerando aquelle titulo
como firma mercantil. Em 15 pedio que se declarRsse
urgente o projecto de aboliçaõ do officio de pareador de
pipas. Apoyou o deputado -Ferreira de Sousa sobre a in·
dicaça5 de ser conveniente que os parochos .registem os
testamentos, pelos vexames que soffrem os povos com o
officio de e-sc ri vaó dos tegistos. Sobre o ar r. I 5. do pro- ·
jecto de congruas, votou que o juiz de fora ou o juiz
'Ordi,urio syn-:ilcasse das despesas, a fim de se evitarem as
rivalidade3 enrre -p1rochos e provedores , e os abusos das
provedorias. Sobre o 16. votou que os parochos naó en..
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sia.a~em p,Fime.ira~

ler·ras ·,. m·as ·que jnspeccJona~sem ás esc\lol'\~ e dessem c_onta ao governo. Em se~saó de' ! 6, dhcu~~ndo.-se o projec.to de decretó relativo á irn portàçaõ de
a~eite estraf!geiro, foi de parecer que naó só esta ~e prohfbissce , ~as que se tornassem todas ~s medidas para pro'•
mover a c~ltura e _facilitar a export~çaó do po pe-yz. Na
de 17 cratando·se da ley de liberdade d'imprcnsa , ediscutindo·§e o art. dos que provocaõ a rebelliaô, dis~e: que
julgava de'ler excluir~se a pena de trabalhes publicos, por
se. persuadir que nunca pode ter applicaçaó cotn igualdade a todos os individuos; e que taõ lcnge e~tava de achar
ni~to principias ~'jgualdade, que até olhava taes princi- ,
pios como anarchicos• .Na de 2.8 sustentou que , todos os
reqv erimefltos deviaó ir á cornmissaó de peti)Ões, para
pou
rempo. POr occa6iaõ de se fallar em negocias admí~istrativos qa ilha. da Madeira, propoz que a commissaõ de Ie_gislaçaó organizasse hum projecto sobre a tabelJa dos salarios dos funccionario~ de justiça. Em sessaó
de 29 opjnou que a collecta ecciesiastica devia pétgar·se
em fructos. Juigou mui estranhavel a comparaçaõ feita
entre os commendadores de Malta, e o clero, sendo este institui do por Jesu~ Christa, e aquelles i nstituidos e
conserva_dos. pelo C:!·pricho. · Em 30 Jembr:ou que os cor.
pos municipaes_ tinhaó proxima affinidade com o do congresso, e por isso deveria o senado de Lisboa figurar na
recep.çaó de S. M. Propoz que se decidisse se a escolha
para conselheirQ~- d'estado . devia reguJar-se taó somente
p<elo mere~imento, ou_por dist·incçaõ de classes. Foi nomeado para a depu r aç?ó que devia esperar S. M ~ á por- .,
ta do palacio das Necessidades, e acompanhallo até á
sª'-lla das Cortes. No 1 o de junho em consequcncia de
ser increpada a commissaó de petiçóes , pedio o ser della
escusado , e ·o exigio por tres vezes , o que sempre lhe
. fo.i negado. Tratando--se da dotaçaô d'el .. Rey, pediq que
este negocio ficasse adiado até que o ministro da fazenda informasse sobre / os rendimentos, das casas de Bra:.. .
gan~à

e do Infantado. Em z na discus.saó do art. 19 d_a
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Jey de liberdade d'imprensa votou que sem escrupulo se
podia usar da palavra -jurados por ser- derivaçaô
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lari'na; e foi tambem de parecer que a tabella e o methodo das eleições fossem provisionaes. Em sessaõ de 5
_disse que na Inglaterra se formavaó comn:ittees que comaó
informações de pessoas de fora , e que o seu voto era
que assim se practic.asse agora na reformª da marinha ;
mas que se tomassem 8Ómente informações, pois o contrario seria i'ndocoroso ao congiesso, dando·se a entend,er
que havia inca-pacidade nos se~s membros. Ni:i6 adrnittio, _q ue, no caso de se formarem _ commi~sóes de fora,
fossem nomeadas pela regencia. Votou que, se formasse
outra comm i ~saó interior por decoro do congresso~ . Votou
que as lans d"Hespanha deviaó ~er livres de direiros, por
se favorecer o commercio assim como se havia favorecido
a agricultura. Na de 6 disse : que augmentar ou dimi·
nu ir o ex~rcito era a ttri buiçaó das Corte~, e usurpaçaô
do poder executivo o intromecter-se nis~u. Em 7 propoz
que se nomeasse huma commissaó para conhecer das infracções das bases · da Constiruiçaó. Foi nomeado em de- ·
putaçaõ funebre para _assistir ao funeral do deputado substituto Francisco Antonio de Rel!ende. Em 8 notou despro porçaó de penai no art. 30 da ley d,imprensa. A poyou
com o exemplo d'lnglaterra, que os juizes de ~irei lO instrui::sem os de facro. Em 9 naó . admiuio _que para re•
solver a questaó ácerca dos diplomaricos se recorresse ao
direiro das gentes , e votou que se entregasse a decisaó _
ao poder judiciaria. Em 11 propoz que no edificio queimado se erí gisse o paço das Cone~. Em 14 vorou contra .
o imprestimo ao · banco do Rio de Janeiro. Apoyou a indicaçaõ do deputado Borges--'Carneiro para se Jeclarar que
as Cortes alramente desapprovavaó tal emprestimo. Em 16
fez huma indicaçaó, sobre o art. 56 da ley de liberdade
d'i wprensa , para pôr os jurados a coberto d'1njurias.
Em 20 requereo que se ordenas~e á regencia que remet·
tesse ás Corre:; uma - relaçaó das pessoas empregadas nas
diversas lega~óes e consulados , çom a declara~aó d~~t sua
_..

· .que a co11.33
r
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tlespesa. ·a·
p1nóu
ecra_ naõ ro-sse
para a ca1xa
·de
amortizaçaõ, mas sim _para o thesouro publico para fa~er face ás despesas urgentes. Em 1.2 foi de parecer qu~
naó' ~e tratasse do diario. Em 23 .opinou que a companhia
do Douro era · ~ causa de se naô . fazer maior exportaçaf$
de vinhos, e que rira dos similhantes tropelos,.· o commerSl·
cio se fará c_om liberdade, e deve prosperar. Foi d€ pa ..
recer que a ef~içaõ das cc;>mmissóes para reforma da comp .1 nhia se fizesse por todos us lavradores d? Douro , e
n<1Õ pelas cameras, que eraó alltomatos movidos pelo arbítrio da mesma compànhia. Em ~6 .pedio- ao presidente
que· propt1zesse
a in,dicaçaõ do deputado Castello Branco _
1
para qu e os encommendados vençao todos os rendimen~
tos ,:pertence-ntes aos beneficios. Propoz que , ~e estabele·ces·1!em cofres separados par~ o pagamento dos reformados
e m-onte pio, e lembrou a renovaçaó do terço , nos bens
da coroa para este cofr'e. Argui o
regencia por fazer em
tempos de economia huma promoçaô igual ás que fàzia
o marechal Beresford; e4ue, a pesar de elle mesmo ter
sido nella contemplado , nem por isso deixaria de dizer
o que -entendia: e éoncluio dizendo, que t_eria muita sà ...
tisfaçaõ em q-ue ·a re~encia coadjuvasse o congresso nas
economias. Em 27 fallou contra um ·officio do ministr<?
da marinha·, -e sustentou . que_o çonsefho d'almiranrado
era necessa rio, .e bem assim a junta de f3.zenda.o ir;1ta n:..
do-s~ do projecto :do deput'ado Baeta sohre a graoti fica..:
çaó dos depurados, disse que se faziaô despesas muiro
differentes vivendo na província ou na cone, e continuou
combatendo o projecro. Em" 30 disse que qualquer que
fosse a quanr!a destinada para reparos qos palacios, , no
pr'i nci p1o cl-.e cada legisladura se deve a presentar , o orçamento ao congre:; so para ·ser examinAd0. Opinou que se·
deve acabar q - p ~ lado d' Ajuda segu1;1do o s~u risco. Dis-~
se que na casa . d'i-nfantado ha bens pattimoniaes e h-c rJn~
ças. Sust~ntou que se ·de v ia declarar que o que se dii va
á princeza D. IV1 aria 'Theresa ê seu filho era a titu lo _de
nada réceber d'Hespan ha, e que naõ se lhe devia dar mais
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' ·outras •mramas.
c
~ ... p .."' ra !'!e
d.o ..que as
. ez uma ·md·rc aí~o
dicidir se os frades podem ser efeitos para o comelho de
estad·o ; accrescentando Jogo t que; ·se algu~ h_ouvesse
que pela ·sua sabedoria deves~e ser eleiro, dev.eria logodespir o habito e vestir casaca. Em sessaó de ·2. . de julho
apresentou para se lançar na acta a sua declar~~aô de voto por escripto a respeiro de a dotaçaó d o~ infantes dever
ser igu al , se n ~ ó fosse m~ior , á d.a senhora O. Mari:a·Theresa e ~eu filho. Sustentou que· o cofre da universida- .
de devia manter as viuvas d'os homens benemerir9s,
que à :.servi·raô ; ·porque o cofre he requi~simo· e os ho- .
mens de letras., quer sejaõ professores do collegio ~as
artes, quer da- universidade, devem ser recompens::~ dos em
!i, e nos seus immediatos descendentes. Em. sessaó de 3
€>pinou , que era ma~ docoros.o.· que a- deputaçaô da re·
genci_a ficasse a bord·o esperando pela do congre~~o; .p(')r'JUe a dignidade das Cortes , e o respeiro devido a eJ . Rey·
saó considerações mui-to superiores. ao incommodo da depUtt:a~aó da regencia..
·
·

Yotacóes
nominaes•
,

•

Qual ~eni'o maximo da pena para os
abu ~os da liberdade d'imprensa centra
_
particulares
• •.
. , "' .. • toocbooo réiS', ·- .Dicto contra o · estado?· •
5 annos de pris.aó~ (!'
•·
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Deve passar-se decreto 9e-dara ndo
que qua lq 'uer auctoridade que se recuse a jurar as ba5:es da Consr-iruiÇaõ
Porrugueza deixa de ser cidad-aõ Port uguez ~.
•. •
• • • • ,., • s··
t·m.
Deve sa hir do· reyno qtJem naó ju.
r.at as bases da Constituiç4Ó?
• • ·sim •.
Qua I deve ·ser o ordenado que se
e~t-a beJeça 2o s ·membros do trjbunal
de liberdade d'1rn,prensã?. • •. • • 50CJ(booo réis
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Nesta primeira · epocha naó deixou de assitir ás se·s..
soes ' porém naô foi presente ás outras votaçóes ""nominaesf)
N . B. Tem este deputado, na primeira epocha que
levamos descripta, fallado muito, e por muitas vezes:
:lem sido mui assiduo, e patenteado ~elo pela prosp·eridade da Naçaõ: entre tanto · o seu comportamento em geral,
·as suas o pi nióes, e -os seus votos offerecem hum contras \t
te taó m aravi l ho~o d'incomprehensibilidade, que mui difncilmente se pode formar .hum juiso seg"uro de. se_us verda ..
.deiros pri nc i pios em poli"tka. Umas v6zes efle pertende
que o puhlico seja de tudo.J_n struido, . outras pa'rece n~gar .
ao publico o direito de saber cousas que o interessaõ vi·
va'mente ( hum'as vezes profess~ grande respeito ao imperio da opiniaõ , outras despresa tudo que naó sejaõ os
dktames de sua cons~iencia , e as vozes daquiHo que intende por $eu dever: umas vezes propugna com vehe·mencia para que se proteja o commercio e se~ livre dos
iJilmensos tropeço; que o paralysaó , outras julga mais
conveniente que se percaó todos os návios do que abolir
1:ertos feriádos ••••••• . Todavia, .se da primeira epocha
alongarmos a vista sobre as tres futuras que devemos' ana•
1ysar, entaõ acharemos (particularmente n:a ultima, quan•
do mais graves tem sidó as m ~ terias, e as votações) que
a opinia·Ó do il!ustre _deputado Alexa11dre Thomaz de Mo_raes Sarmento, em pouco. ou nada 51e c~mforma com a
vontade geral de seus constituintes. EIJe mesmo ja reconheceo esta discordancia , e a pezar de 'o conhecer conti- .
nuou firme em seu pro_posto ; e exclamou - " que naó
"' ia ao congresso para agradar a ninguem, inas para
" servir a Deos e cumprir com o ,que· lhe dictava a sua
" consciencia. " - Naó te~nos por exactos estes princi·
-pios; porque, ainda -que o homem deva em todos os ~o
·mentos .e circunst ancias da sua vida ter em ponto de vista e bem .no c·oraçaõ o serviço de Deos, e o desempenho
dos dictames da sua' c.onscien~ia , o. representante da Na·
çaó deve , alem disso , procurar~ curnpr_ir com c-s desejos,
e vontade geral de _seus constituintes , que para isso, e
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só para Isso, o constit-uiraó em poderes. Observaremos
••

r

•

J

•

tambem , que a economia de tempo he' summamente pre• ·
cisa em uma assemblea deliberativa , e que empregando..
se nas discussões di~cursos mais fundados na hisroria de
outros povos , do que em conhec-imentos peculiares do
ássump-t o de que se trata, v-e!D a ser mui- difusos, 'i-nappli-caveis, e· pelo cornmum destituid<'>s de utili,dade.
Concluiremos. d-izendo em geral ,: ~que_o hom represen·
tant.e ._.dev.e procur.ar sempre desempenha r com a vontade
d6 seu represenrado, e, ser mais for-re em- o- ramo poli ti·
co., do que vasto no historico.
·
- .

•

Y ..A_LVARO: XAVIER DA FONSECA COUTINHO ·
E _P,O VOAS,
I

~

Deputado pela provincia _da Estremadura.
Foi ele.ito por duas provindas , Estrema dura e Beira·.:

/

f:ompareceo na-· h sessaó .preparatoría. Na de 27 de janeiro foi nomeado- p~ra a commissa6 de inspecçaõ da policia interior. .N-a de 30 para a depu taçaó que installou·a · regencia •. Na de 8 de fevereiro para a commissaó de
g..uerra. Em sessaó ·de 9 de abril apnyou , o parecer da co'mmissao d~ guerra·- ácerca dos quarreis-me~rres , exc :uindo-os
dos - Iu-g ates . de accésso ~;! . das condecora~óes de campanha,
e e.m parti cu !ar. disse: que a cbndecoraçaó do h-ábito de·
Avis ~ó cqmper-ia- ao~officiaes combatentes. Na de 13 SO• r
bre-· o projecto de decreto em que se auc_rori.zava pr-ov/i ~ o-·
r·Íamente a regencia para remover· ou substiruir os ~rnp're~
gados publ.i.ces, opinou que se regulasge pelas -· !eys exis-tentes ·em q.uanto fosse possi'Nel, e qué, naõ o sendo,
· consu1tasse o, congresso. Em sessaó de 7 de mayó · dis!'e ,,
que as ordenanças naõ· devem existir, qüe se 5u:; pende;;: se·<
tudt? a respeito -dellas:, porque se vai apreselHar ~ um pro-·
j{~cro de guardas nacionaes , _e entaó se verá o que se de- _
V.e fazer . .Na de 30 foi nomeado- para a com m i ~s aõ - de ir-

a bord.o

c~_mprimemar

Sua,Magestade .. Em sessaõ - de 4: ~ez

. 37.
? congresso tom~sse delibera~()"' por
uma sJmples allegaçao de alguns offic1aes da exped tçao da
Bahia. Na de 5 dis.ge, que naó se podi aó fazer ou reformar as ordenanç as para o .exercito .e para a marinha senaó por commis:ióes fóra do congresso, porque as do con ... ·
gresso ~st~ú ~)uiro ·occupadas: que esta teso!uçaó naó se,
oppôe a ~Jgmdade· ; que a regenc 1a norneasse alguns dos:
generaes mais habeis, pára presidir ás commissóes; que
e~tas· apresentassem qs seus trabalhos á consideraça6 e s ~ nc- ·.
çaó do congresso ; que se c-reá~se uma commissaõ dos \generaes das diversas armas e outra de officiaes , podendo arn•
b1s ser ajudadas p~r qu::dguer cidadaó; e ulti mamente que
apreEentaria um projecro quando o co ngresm tomasse aqu eiJa del'beraça-ó. Na ,de 6 propoz- ordenar-se á r~gencia,. , que
o projecto de augmento da guarda da policia , que lhe
consrava estar por ella approvado, fosse remettido .aocongre!-so porque o augmenro ou diminuiçaó de fo rçás he attribulçaõ do congresso, e naó da regencia _; insi stia requerendo, que fosse remetti.do, para aJH se discutir; e ultimam ente disse, que assim o pedia para prev enir o ·que
acomeceo com o batalhaó expedici-onario da Bahia, por
cujo mo-tivo arguio a regencia. Na de & pedio documen-"
tos pnra· a commissaõ de guerra dar· o seu- parecer ácerca
dos despachados para a expediçaó d~ Bahia, e que devem
ir a ggregados ; e objec tou cone lúindo , q.ue ta I aggrega ...·
ça õ , ~lém de naõ ser conforme ao espiríro mi;Jítai·; cau ..
sa ri a riso. Na de I l op poz-~e a que o· congresso mandasse·
Oar na ordem do. dia. agradecimentos á z uarniçaó da C3•,
pirai, pelo bem que se houve no incendio da junra do ·
commercio, porque a regencia naé se ha""'Ía· de descuidar'
de o fazer. Nessa mesma sessaõ foi noa)eado para a com•··
m :ssaõ militar, por oeca~iaó da. reforma chs comm·issúes.
Em ~essaô de 15 de junho Ieo Hm projec-to sobre, a organizaçaó e uniaó do ex·"'rCÍto do Reyno-:Unido. Na de 16:
foi nomeado 'para- a cornmissaó de refó rma do esrado-maior:·
e repartições .civís do exercito. Na de l.8 pedio ser; rl is-pens.ado do cotnmaodo da 1. brigada, de_~av.aHeria duran .... ,
junho .reprovou 9ue

I-

':

·te a sua deptJtaçao. Na mesma votou que o alferes Mon•
teiro fosse reirHegrado com os seus soldos e antiguidade.
Na de 25 propoz que o brigadeiro Moura devia ser artendido sobre a antigu idade que ·requeria, em attençaõ aos.
-seus relevantes serviços. Na mesma julgou conveniente que ·
se passas-em cedulas até ao fim de abril, e que no 1 de
mayo se procedesse ao pagamento dos reformados, e mon.:
te 7 pio juntamente com o exercito. Na sessaõ de 28 de j u. nho opingu q ue naõ se deviaó dar ajudantes, mas refórmar com o seu soldo o officiéil quando tenha .servido bem
.e esteja impossibi li rado. /
·

_

"[/otações nominaes.
i
'
/
\
C ameras .duas ou uma ? .. • .• • Uma. ·
V éro absoluto?
• • • • • • Naó.
Véro su~en ú vo ou nenhum? •' ~ Suspens.ivo.
Haverá çonselho de estado<..? ... -,, Sim.
Será o conselho de· est ado propos·
.
to ou nomeãdo pelas · Co rtes ? ..,. -..»- Nom·eado.
~ià l he o maximo da _pena pa ra
os abu~os da liberdade d~ imprensa
. contra particulares-! ·. t • • • : -;" 6oc1Jooo réis.
Dicto contra o estadó • • • • • Naó assistio.
D eve passar-se decreto declarando
que qualquer aucror_idade que recuse
jurar as bases da Constituiçaó Pórtugueza deixa de ser _cidad-aó Portu•
guez _.~ • • • • . - • • • • • • s·1m.
Deve sàhir do rey"nó quem naó quizer jurar as bases da 'Co_nstü .yj ça? Portugneza ?
_ - • • · ·· ·-~-' . Sim.
' Qyal deve ser o ordenado que se .
estabeleça aos me m)i)ros do tribunal ,
de protecçaó da libefdade de impren-'
sa ? • ·• • • • • • • • • • 6orx/)ooo réis.
Faltou em 24 de ma rço , 26 de abril , 1-, 8, 18 ,
:Z.l, e 30. de mayo, e 9 de j unho.
,
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N. B. Eln toda esta pr.imeira épocha, o deputa do Pó.voas muito · pouco mais fallou do que em assu r!lf-"t os mi Jirares, e foi quasi um ente nullo nas discus; sÕes polirica ~ .
Naó foraõ más as su~"S · · votaç6es no_minaes, que deixamos
jndic1das ; mas naõ lhe succedeo a.s~jm a ourros re~peitos:
por exemplo, oppoz:-se a que se fOnfefi sse ·á regencia a au•
.croridade provisional de remover os empreg2dos publicas,
e apoyou com tpdas as suas forças a indicaçaô do depu ..
tado Agostinho · de Mendonça Falcaó a favor ·do ex-bri:-g adeiro Telles Jordaô; e posreriormente, na discussaó
ácerca dos negocios do Brasil, plenatl'ente desmentio roda
a ._l.i~eralida·de que pareceo i'h ctdcar n'óutras votações . . Em
sun1ína; ·para sabermos quanto ·esre dep-uta do he raro em
politica, bastará dizer que .naõ as~ig r. ou as ba sés da Con··
~t!ruiçaó ' e -que, sendo convidado (e ·com instancia) pa ..
ra c a pi r;;wear os briosos propugnadores da 1i herda de _em
1820, mui decisivamente o ·recusou,. e · foi acceirar, doca·
dente e já meio morro de~potismo, ·a missaõ parla menrar
com que infelizmente se d irigio a Coimbra ! E todavia foi
eleí to · por du~s provindas ! ! ! .·

ANTONIO CAMELO FORTES DE PINA "
Deputado pela pro'V.incia da Beira.
Compareceo na sessaó d'e·26 de janeiro. Na de 27 foi
~omeacio para a ~ommissaó de exam.e do reg i·me nro inre·
rior de Côrtes , e na de 7 de fevereiro para a de Jegislaçaõ. Em sessaó de 14 de fevereiro oppoz ...se á :liberdade
de i'n·,prensa .
ma terias reli gio~;as ' e cone! ui o responden•
do ao argumento tirado · da~ procuraç,O.es dos 'deputados
(segundo· o~ quaes se d-e.via tomar a C o nstituiçaô :H espa .. ·
nhola por base da Con~tiruiçao Ponugueza} que (na junta
da capital da ·~ua provincia houvera duvida a e~re res·
peito, mas que conhecê ~ a m·uioo he~ que a i.ntençaõ d-os
_ povos era ~ gue ··se ·,.fiz.'esse uma Consri ru içaô fa'L que a·sse"'

em

. gurasse- a·sua futura fd'icida.de, setn . restr·k,taó-~ a. est_e res .. ·

.
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· ·peito. Em sessaiJ de 16 propoz que se abolisse. a infamia
de Iey. NJ de 22. su~tentou gue devia haver duas cameras ; . E~1 sessaó de 2 de .abril disse·, que !'odó o cidadaó
que recusar jurar a.s bases da Constituiçaó deve ser ex.
pulso, e que por conseguinte o patriarcha estava neste ca•
· so, porém que seria _bom examinar primeiro , se elle Ci•
tsva ou naó em seu júiso. Na de 3 sustentou , que a pro•
posta ametade dos reindimentos da patriarchal , e da ba~ilica para a amortizaçaó da di vida publica era injnsta,
porque os beneficias constituem uma . propriedade ínauf~
rivel ' e que quanâo soffrerem alguma contribuiç:ló deve
ser geral a todos os cidadãos; qu·e se deve saber prim·ei•
ro a importancia da divida publica, e que ha outros mei,os
. disponíveis, que apontou. Na mesma sessaó exp_oz que o
reyror da universidade, pelo alvará · de 1804, d·evia fazer
dentro . de I) dias a proposta dos lentes p-ara as cadeira.s
vagas, alíá.i pass·3va para Sua Magestade este direito; e
por isso, rendo passado aquelle tempo, pertencia á regencia o regular este negocio.' -Na de 9 foi de parecer; que
nos despac·hos da universidade se preferisse a aptiguidade.
NJt. de 10 disse_, que era necessario que a regencia . inqui·
rissé quaes eraõ os abusos, que commettiaõ os ,ministros
na admin_istraçaô da justiça, para serem castigados; devendo ser as informações tomad>as por pessoas de. co .fian•
ça, e partiçularmente dirigidas sobre salarios excessivos,
que, em despreso dos regulamentos, se esraó levando.' Na
de 2) , opinou, que o~ membros da regencia fossem cinco,
·e que o pre~idente tivesse simplesmente voto , e · naó d-e
desempate. Em ses$!aÓ de 2 de mayo ·notqu que, ainda
que pelas bases da Consrituíçaó ·estava abolido o juiso da
' inconfidencia, com tbdo para seguir a ordem devia o projecto enrrar em discussaó, e com toda a brevidade. Na,
de 3 opinou q·tle era melhor haver jurados em cada ci"'·
, dade do reyno . Na · de 8 disse , que por agora bastaria
.que a pubiL:açaó dGs decreros se fizef{se o mais breve pos ..
siveJ ' poíque a refórma da chancellaria exige mais vagar.
Na de 9 expoz que , sendo o -art. 4· do _tit. I. da ley dtl

u. .

-

be~dade

4I

"

,

da impre·nsa o mais essencial, ou -se'· ha de assi ... "

gnar pena ou naô : no r. cas·o deve ser corr~spondente
ao del:cto, aliás de nada serve: Tornou a fallar, m~s naõ
foi ou vido pelo .rachygra_pho , e igual mente o naó foi ,
fallando n;a discussaõ do art. · 5.- da mesma ley. Fa-llou segunda ve~, e di,:e que a pena tambem ~evia referir~se â
idade. Em sçssao de I 1 'de mayo faltando do proJecto
da congrüa dos parochos, tornou a naô ser ouvido pelo .
rachy grapho. Na . de 15 yqtou, que naô se perdoasse o
acto aos estudanres da "universidade - condemnou os aw.J~
sos practicados no officio de escrivaó . dos registos ·
nas provedorias , mas naó a ..existencia dos dictos officios ;
approvou que os ·parochos ensi n~ssem as primeira~ letras s
com tanto que fossem examinados. Sobre o art. 2. do
projecto dos djzimos ,diss.e , que a oo11ecta dos benefiéios
naõ se devia fazer por . avaliaçaõ por çausa das fráudes ;
e concluio dizendo, que esta collecta acabava de concen . .
trar to-do o dinheiro ·na capi-tal, e · por isso de arruinar
as piqvincias. Na · mesma sessaó expoz, que ha muitos
parochos que distribuem os seu.s bens C<?mo devem ; que
os diz imos saô destinados para o clero, fabricas, e po..;
bres; que., segundo o projecto , ficaó os parochos só com
a congrua, e os . pobres sem · nada; que o dinheiro dos pa·
rochos, quer vivaô sóbribs, quer com luxo, fica nas pro"
vincias; é , deixando-lhes só as.congruas , vem tódo para a
capital. Na de 17 foi de pare,cer ·, na disctrssaó do art.
I 1. da ley da liberdade da imprensa, que a pena d.os tra ..
,balhos publiços naq póde ter lugar • . Na de 29 requereo
que a imposiçaô do art. l.· do projecto da collecta ecclesiasrica naó co ~nprehendesse as ·congruas. Em sessaô do h
de junho opinou, na piscussaõ sobre a ley da liberdade da
imprensa, que o privilegio qe propriedade dos livros fei. tos por uma sociedade literar'ia' ou corporaçaô religiosa.
naõ devia passar além de 4'.) annos. Na de 4 dis~e , que
naõ se àeviaó accumular officios, ~... muiro me·nos tirallos a
()Uem os pôde.· servir. Na de ·7 foi nomeado em deputa"'
~aõ funebre. Na de 12 . affirmou

,_q·ue o conhecer . das aç ..
F'
'

1

·f
N. B.
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Q!.1e havemos de nós dizer,- ou o que ha que

dizer depois do relatorio St:Jpra ! O depurado Camelo· for•
tes sim pugnou por vez~s que se emendassem _e punissem
· os abusos na administraça5 publica, mas votou por duas
cameras , mas impugnou a liberdade d'imprensa, mas defendeo bs diplo~aticos, mas oppoz-se á collecta ecclesiastica,
mas contrariou a proposta da applicaçaó de parte dos rendimentos da patriachal para a1nortizaçaó da divid_a públi·
ca, mas naõ quer conremplar os dízimos senaô como bens
puramente ecclesiaticos &c, &c. e ultimamente he mui
notavel . a - contradiçaó com que na sessaó de 2 de abril
votou que devia ser expulso todo o cidad.aó que naó qui·
zesse jurar as bases da -Consricuiçaó, e com que no mes-·
mo caso, em votaçaô nominal, votou que naó ! Hic vultus,
haec facies. Bem parece que felizmente o naó ou vio al..
gumas vezes Q tachygrapho. ·.

ANTONIO JOSÉ . FERREIRA

.D·E SOUSA v

Deputado pela provincia da Beira..
Havia sido tambem eleito pela província de Tras os
l\A.:ontes , , e loRO compareceo na sessaõ preparatoria de 14
de Janeiro.
_ .
Na sessaó de r6 de fevereiro apresentou por . escrip-. .
to a decbraçaõ do seu vo~to, rel ativo aos artigos 8, . 9 ,
e 10 das bases, respectivos á liberdade d'imprensa, para que fosse lançada · na a~ta , e foi que houvesse cenJúra
previa bem regulada, tanto em materias politicas, como nas religtosas. _
.
·
Na de· 27 apresentou outra dedaraçaó de voto, assignada em concorrencia com o deputado José Vaz Correa
de Seabra, concebida nos seguintes termos- Na ses~aõ do
dia 26, em que se v.otou sobre o artigo zr, propondo-se
as tres questões: r. Se devia haver duas cameras ; 2. Se
na falta das duas cameras devia haver véto absoluto do
Rey ; 3· Se. na f~lta de veto absoluto .o devia ha ver u..

.

F

l.

-
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çóes dos ministros diplomaticos perte-ncia ·ao po.der judiciaria; que naõ julgava muito claro o sere~ os seus crimes
de lesa~Naçaõ , e por isso duvida va de que devessem ser
julgados pela ordenaçaó _; e concluio defendendo . o diplomatico Franci-sco José Maria d~ Brito. Na mesma sessaó
foi nomeado para a comrnissaó -de justiça criminal. Na d.e
14 disse, que o congresso tinha d'cidido qu~ certos fa-ctos commetti.dos ·pelos diplornaticos er~ó hostis, mas naõ
ti-nha qecidido quem os tinha commettido, e por isso convinha saber os delinquentes, e o moQ.o.

/

VotafÕes nomitJaes.

/

Cameras duas ou uma ? , • • Duas. V éco absoluto ? • • • .. • · • Na_ó.
Véro suspensivo ou -nenhum? • • Suspensivo.
Haverá conselho de estado ? • • Naó.
Será o conselho de estado proposto ou nomeado pelas Cortes ?- • • Sim.
. O!Jal será o maxi mo da pena para os
abusos da liberdade da imprensa contra particulares ? • • • • ·• • • IOo~ooo ré is.
· 4 annos de prisaó .,
Dicto contra o estado ? • • • • e 6oo®ooo réis em
dinheiro.
Deve passar-se decreto declarando
~ue qua.l{}uer auctoridade , que sere·
~usar ao juram·ento da~ bases da Constituiçaõ Portugueza deixa de ser ci.dadaõ Por:tuguez ? • • • • • • Sim.
Deve sabir do reyno 'quem naó -qui- ·
zer jura-r a~ bases da Constituiçaó Portugueza ? .. • .. .• • • • • • Naô.
Qyal deve ser -o -ordenado que se
I(!Stabeleça - aos membros -do úibunãl
dá liberdade da imprensa f •
6ooq}ooo réis.
9

FaltoLl á sessaô de 14 de mayo.

'

f4

m:rado ·, em todas aS' tres quéstóes votêi nominalmente
pela affirmativa, e requeiro que isto se escreva na acta . Na sessaô de 31 de março, tratando-se da recusa
do patriarcha sobre jurar as bases da Constiruiçaó-, foi
de · parecer que o. mesmo negocio se deixasse ao poder
ex·ecutivo , e que o legislativo só obrasse quando aquelle
lhe pedisse providencias.
Na sêssaõ. de I) de ~ayo mostrou a necessidade de
os parochos regista rem os testamentos., ·e os vexames que
causa aos povos o officio de escrivaó do registo.
Na sessaó . de I I de abril havia sido nomeado ·para a
commissaó de redacçaõ de leys, e na de 12 de ju-nho o
foi para a commissaó ecclesiastic~ 9o expediente.

Votações ·nominaes.
Cameras duas , ou uma ? • • • Duag.
Véto absoluto ? • • • • • • Sim.

/

V éto suspensivo, ou nenhum? • • Suspensivo..·
Haverá conselho de estado ? • • Naõ.
Será o conselho de estado proposto ou nomeado pelas Cortes ? • • • Proposto.
Qyál será o maximo_da pena para os'
-abusos da liberdade de imprensa contra · particul;res ? • • • •· • - • 3oo<;booo réis.
10 annos de prisaô,,
Ditco. contra o estado ? •
" • • e 6oo(J:;ooo réis,
Deve passar-se decreto , declarando que qualquer auctoridade que recuse jurar as hases da Coóstituiçaóv
Portugueza deixa de ser cidadaó ~ortuguez? .. . • • • • • • • • . N ao"
Deve sahir do reyno q-uem naó
q,uizer jurar as híMles da Constirui~aó
Portugue?ra ? • .. • . . . •. • • • Naó.
Qual deve ser o ord_enado que se
~ stabeleça aos membros-do tribunal de
prot.ec~aõ de liberdaue de imprensa ?· 6oo(j)ooo r_
éis.

··4S

Faltou ao congresso nos · dias "24, e 28 .de rrar'ço ';
19 de mayo ; I , · 5 , 26 , 27 , 28, e 30 de junho.
N. -B. A refpeito. de~te illu~tre drputado J?aÕ póde na
brevidade do juiso critico de ~ua vi~a e feito~ deput3torios
· dar-se o perigo que previne Horacio - · /;reviJ ·esse labrJ·
ro , oiJJcurus fio - antes tudo ·he 'da'rhsi mo, e em duas
palavras se diz tudo - Foi dos ·que falláraó meno~, e
nenhum votou peior ! Q!tem tal diri9 á Beira, ~Tras os
Montes ! ! !
./

ANTONrO JOSÉ DE MORAES PIMENTEL

V

Deputado . pela província ~de Tras os Mo1jtes.
Ig_no~amos quando
já em 8 - d~ ' março

foi a sua entrada no

congre~so;

mas
pedio licença para ir a casa por
casos extraordinados, a qual lhe foi indefenidamente çon·
cedida.
Na sessaó de 2 de abril na discu~saô fobre a .recusa do patriarcha em jurar . as bases da Constiruiçaõ disse que o julgava culpado , e muito cu! pado ; · porém que '
des~ia desta 9piniaó para se conformar com que sómente
despejas~e o· "'reyno.
_
·
.
I

VotafÕel

nominaes~

Uma.
C a-mera duas, ou urna?
Véto abEoluto ?
Naó.
Naó assistio.
V éto ~u$pensivo ou ne_nhum ?
Naõ. ·
Haverá_ confelho de estado?
Será proposto 7 ou n'!meado pelas
Cones ? • • • • • • ~ .~ • • Nomeado. '
Qyal será o ma:ximo da pena ' para os
abusos da liberdade de imprensa con·
tra part\'Zulares. • • ;- ·• -. • • 3úC~OCO rêis.
Pri5aÓ perpetua) e
Dicto
. contra o e~tado ?v • • • • loc <beco ré is~·
·r.

•

46 .
Deve passar-se dect·eto

,~

declarand()
. que qua~quer auccoridade que recus.e
·jurar as ba S'es da Constitui~~1ô Por- ·
1ugueza deixa de ser cidadãô Porruguez ? •
•
Simo
Deve sahir do reyno quem naó
quizer jl!r5lr as b.1ses da ·Constituiçaõ
Porwgueza ,?
·
• •. •
• Sim.!'
, . QEa! deve · ser -~ ordenado· que se
estabeleça aos membros dq t_ribu nal 'de .
protec~a6 de liberdade de imprensa? 6o/J(/)(j_:JO réís.
D eixou de concorrer ao congresso nos dias 4 de abril-;
9, I~2 ,_e 23 de mayo ; 2 , 9, -20 ,_..23 ,. e 30 .. de junho.
N. B._ Parecem b~).ls, e ·conformes J _vontade de s ~us
co,rnmittentes, -as inténçóes deste deputado: porém ~muito
melhor as poderia-mos talvez avaliar, se- na discussaõ das
materias produzisse o fundámento das suas votaçóes.

V ANTONI.O

LOB'O DE BARBOSA TEIXEIRA FERREIRA: GYRAÓ

Deputizdo pe-la provinci~ de' Tras ·os Montes~
r"

Compareceo na sessaó preparatoriã de 24 de janeiro
Na sessa6 de 5 de fevereiro ' Pr.Qpoz um projecto de de ..
~reto par a se su.ppri mirem os Iugar~s de provedores-e con_- .
tadore$ d3S comarcas , ind.icancilo O modo ·de se fa:zer de
fLnuro o serviço que lhes competia. Na ·de 7 foi nomééidô
por 66 votos para a rcommiss·aõ de agricultura. Na de
8 propoz um projecro de decreto para reforma da compapanhia ge-ral da agricultura dos vinhos do a.lto~Donro. Na
de ! o sustentou vigorosamen.té o seu projee-ro, offerecido
/ na anrecedente, contra · uma proposta do deputado : P~i~
X<;> to, . que se lhe oppunha. Na de 17, quando .se dtscu ·
, tio~ o artigo. 1 I das bases da ·Consticuiçaó ., propoz a abo ·
~íçaó dos privilcgiú3 exclusivos. Na de 22 propoz um pro ·
~

jecto de a.dditamenw á secçaõ

I.

das

b,~ses

sobre a in. ..

~

.
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violabilidade da casa - do cidadaó. Na de lj contra a preposta do depútado Xavier de Araujo,. tratando se da organ1zaçaó do poder legislativo declarou que era liberal,
e que desejava 'O bem da sua patria ; mas q·ue para votar
sobre · tal proposta precisava de novos poderes. E na de,
2 6, depo is de Jallar excellentemente , disse que o seu .voto
era contra as duqs cameras, e o véto absoluto.
Na sessaõ do 1 •. de março, trat-ando·se do privilegio
do foro, fali ou contra el!.e. Na de 2 , . tratando·se do consdho de estado , foi de parecer que o naõ houvesse. E na
de 24, na discussaó sobre extincçaó da inquisi çaó ., fali ou
para que fosse ex ti neta.
.
Na sessaõ de 4 de abril , discu·tindo-~e o proje·cto de
decre·to so.bre cercaes , fallóu a favor do projecto -; e que
Guando se julgas:se estabelecer um terreiro no Porto, se
considerasse isto ç.om t-oda a circunspeçaó. Na de 9 foi
de parecer que se tomas~e por contrabando naó só o trigo , mas t~mbem o vinhç_ .que entrasse pela ray~. _Na de
I I apoyou o decreto dos cerca-es. Na de 12 pedw que se
expedissem ordens ás cameras para darem rasaó das grande·s extorsóes que fazem aos povos. Na de 1.4 apoyou o
,p lano dos preços de cereaes a presentados ·pelo deputado
Travasses: e oppoz-se a prohibi-çaó absoluta dos cereaes.
Na de 26 oppoz-se· ao requerimento dos ac.cionistas da
·c ompanhia do Douro. E .na . de 30 apo.you a moça·õ do
deputado Miranda , e Fernandes Thomaz quanto á palavra a pprovar, e protestou ,:onrra o termo vassaHo., -c omo
improprio do syst-.em'a Constitucional.
Na sessaõ de 2 de .rnayo requereo que a ordem pa!a obstar :!, profissaõ dos noviço§ se entendesse ,das freiras
.Jgualrnente : ·apcyou os deputados Sarmento., ·e Soares
Franco . sobre o estabelecimento -d·os jurzdos, mo~:trando
que estes , e . a liber;dade da àmprensa eraó as duas
pedras angulares do syst·e ma; e conclui·o ·que a Hespanila
havia c~lh. ido grandes vantagens tia instkuiçaõ , e ;qtJe se
o contrârio fizesse o congresEo, ficaria manchado .com in·
d.el.evel ferrete : e a poyou o presidende para :se :s-ep;ar.a;r,em
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as questões na votaÇ4Ô ,'e igua!rnente o deputado Castello·

/

Branco, accrescentando ; que naó consenriria que um bispo
se degradàsse da sua aha dignidade para ser accu sador
per~ n te um tribunal..
Na de 4 opinou qu_e hou vesse jura dos em todas as
comarcas, como mdo proprio de propagar a illust~a ç aó: votou
.:;ue os jurados fossem permanentes , eleiros pelos eleirores de parochia : · explisou que havia en.rendido que penn anent c: , como enrre os -Romanos, era por um anno só: E
votou conrra a unanimidade nas decisões dos jurados . Na
de 5 fallou sobre· o projecto dos regulares, opinando que
as fretras ~aó devem ser ad'mittidas, nem permirrida a
profissaó Na de 8 apresentou um mappa demonstrativo
das condemnaqóes feiras pela camera de Vdla Real na
\ :orreiçaõ deste anno aos povos do seu districto, e das
custas fdras em . ce nsequencia. Na de ~, discuttndo-se o
artigo 6 do projecto de liberdade de imprensa, dis/e que
liJÓ podia conceder que o livreiro seja responsavd por alguma obra , nem mesmo por obra Porrugueza, e que de--'
~ ejava s·e accrescentasse ao anigo depois de prohibi.
do - ~er responsavel, sem saher que o livro. he _prohibido, he uma injusriç1 . Na de 14 apresenrou uma· representá çaõ da va rios oiliciaes militares , que foi remenida ·á
commissaó miliràr: apoyou o deputado Castello Branco na
questaõ d'agoa d' Inglaterra , c o mo elle considerando este
titu lo uma propriedade: e fallou a favor dos arraes do rio
Douro, votando que fosse livre a sua navegaçaô. Na de
24 . f.1llou contra o projecto sobre a posemad orias , exceptuando as concedidas por tratados. Na de l) , contiuuando-se a mesma discussaõ , fallou no mesmo sentido .
c.:ontra os privilegias. Na de 28 propoz o adia,rnento da
accusaçáó do nlinistro dos negocios do reyno, fundando·
se nà resoluç:1ó da acta , _
e na pondera~aõ _do negocio.
N_1 sessdÕ de 4 de. junho pedia que a commissaõ de
Iegisl Jçaó apresentasse um plano de reforma das cameras.
Na de 7 pro ?OZ que se nome_assem alguns lavradores p·a·

ra ajud.tr a CO!nmissaó de _agricultura. Na de 11-, foi no·

./

-

mead~ para
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a, ·cotp~issa() de agricultor~. Na de _IS vo·
tou que se consentissem os vendilhões. Na de 20 requereo que se expedisse ordem á regencia parà que mande
apresentar a felix Manoel .Borges Pinto as proc_ura~ões
~que _tem das cameras, e lavradores do Douro gentrQ de
tres dias, e com a responsabilidade dos que prôcuraó sem
bastante procuraçaó. Na de 22. oppoz-se fortemente á con'servaçaó· d<? exclusiyo das tabernas: p_ed.io licença para fal·
lar mais vezes se fossa atacado : disse que seria o deputado mais irr~ignificamente ; mas nunca parcial. Na de 23 .
respondeo ao argumento do deputado Ferreira Borges
relativamente ao tratado de 1816, e depois de ter opposto difl'ere!ltes rasóes ; votou que a reforma da companh-ia
devia começ~r 'pela exti~cçaó do exclusivo,: tornoú a dizer ·,
']Ue já tinha mostrado OS rn'ales que . produz . O exclusivo
·que as meas_medidas a que o congresso se inclinava eraõ
faceis, mas inuteis ,_e pedio ·-qu~ naó se divagasse da dis•
cussaéf:_ propo~ que as commissóes para reforma da companhia: fossem eleitas nas Cortes·: que a cidade ~o Porto merece alguma attençaó , e que por tanto se nomêe
lambem uma commissaó daquella c-idaqe.
. _
Na de
apresentou .a sua moçaó sobre o · escripto
impresso de Felix Manoel Borges Pinto: e na de 13 , em
que sé leo pela segunda ve.z a mesma moça-ó , fallou ex:.;.
tensamente, dizendo que naó era inimigo da liberdade de
imprensa; lmas de sua impostora procuradoria, e tornou
; ·a .fallar 3o\ne _o exclusivo da companhia,- com fortes a~~

2r

gumentos..

•

·

·\

Potafd~s

·

nominaef. -

C ameras duas , ou uma -? ~ •
Véto absoluto ? • • • • •
Vérosuspensivo, ou nenhum?, •
Haverá conselho de estado ? • • Naó.
Será o conselho de estado propos·
to, ou nomeado pelas Cortes? • • Nomeado.
~al será o maximo de pena para os

G

.

.

)o

abusos do liberdade de i~prensa con. 1ares.~ • • . • • •
tra partJcu
• • 2ood)ooo. réis
5 a nnos de prisaó, e
Dieta contra o estado ? • • •

• 6o0c1Jooo réis•

\

Deve passar;-se decreto , declarando
que qualquer auctoridade >que recuse
jurar as bases da Contituiçaó ·deixa
de ser cidadaõ Portug-uez ? • • • Sim.
Deve sahir ~do reyno quem naó
quizer jurar as bases da Constituiçaõ
- Porru gueza ? • • • • • • •
Sim.
Q.yal deve ser o ordenado que se
estabeleça aos .membros do -rribunal de ·
protecçaó de li~erdade de imprensa? 6oo(/Jooo réis.
Deixou de concorrer ao congress·o nos dias -12., 26'
e 30 de mayo , 8 , 9 , e 30 de junho. ·
N. B. Grandes elogio~, e mui sincero! agradecimentos merece_ de seus ~onstituinú~s o illustre deputf\do An·
tonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Gyraó , pelo ·
acerto , boa intellígencia , e zelo 'com que tem procura•
do desempenhar os poderes que lhe foraó conferidos~·
em perfeita ·e completa analogia com os sentimentos e
vontade geral de seus representantes , que o constituiraô
para vir em Cortes fazer uma Constituiçaõ fundada nas
- bases da da monarchia H·espanhola> e que naó fosse menos do
que esta· liberal. Assim o tem cumprido religiosamente:
forte propugnador pelos direitos e liberdades nacion~es, el~
]e naó tem igualmente ornittido o esforço e a .deligencia
possi vel para bem se-consolidar o verdadeiro systema eon• .
stirucional, ·e por ":lllla taó solida maneira que, tolhidos
os abusos do ·arbítrio , ·possa e deva affiànçar individual~ ' n1ente a cada cidadaõ o· goso pacifico, e plena fruiçaõ da
todos os seus ·direitos·, t,aiHo civís como políticos. () exame analytico do seu procedimento no congresEo, a elegan·
c ia de seus di seu rsos , a uniformidade de útas opiniões ,
~ coherencia de seus· prrnci pios , a regularidade de suas
votaçóes, e a nobre franqueza çom que. tem _acompanhado

- •5'1
em geral todàs as ·- funcções e actos de seu augusto minisrerio , · saó os melhores testimunhos de seu relevante
merito , e a prova indestructivel que pode offerecer aos
póvos da provincia de Tras-os Montes ( que em geral fizeraó · boas eleições ·) de que 'tomou a peíro, e na seriedade que devia o cuntprir severàmente com o espírito
de _·suà procuraçaó, ·e com os desejos de seus constiruin~
tes. Pesa-nos ( e . muito ! ) que o i Ilustre deputado, irre· .
prehensivel em seu cq_mportamento em todos ?S negocias
que dizem respeito ao geral ·da Naçaó (e águelles que
verdadeiramente saó da _competencia de um seu representante) fiaja descido r)estes ulqmos tempos á clas~e de advogádo particular . de um in~ividuo: procedimento que,
ainda quando , assente em ma!lifesta justiça, he ordinaria·
mente irregular , muita-s- vezes- reprehensivel, sendo exagerado em l~uvor óu vituperio; e qu-asi ·sempre impolitico:
pe5a-nos , tornamos -a• repetir ., . e _pesa-nos .tanto mais,
quanta foi a energia q>mo que o mesmo illustre, deputado
em sessaõ de 22 de junl10 assegura - " que poderia ser
o depmado mais insignificante, ·mas nunca parcial. , Difficíl, e· mui p.e_rigoso · he para o systema de recti9aó,
que dev_e man~er hum deputado, o descer da qualidad'e
de representante da · Naçaó { e tratar ~e -pessoas em par~
ticular , ou seja pró, ou seja co~Hra ! _••• Entre tanto ,
· se nos pêsa que tivesse este desvio ein seu regularissim·o
comportamento, nem pgr isso deixaremos de o ter na
conta de um excellente . deputado, e de o c'o llocarmos
entre os benemeritos que tem feito' e saõ capazes ce
completar a. prosperidade da Naçaô. Ousaremos Iembr3r•
lhe taó sórnente _, que naó he a gloria que resulta dos
ornatos -da eloquencia; taú sólida como aguella que pro·

vem do ornato e austero desémpenho das yirtudes sociaes.
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MARIA OSORIO CABRAL;

_ Deputado pela província

4a

Beira~

Compareceo na r. sessaõ preparatoria. Na de 8 de
fevereiro foi nomeado, por 6o votos _, para a commissaó
de guerra. Na de 15 votou contra a liberdade d'imprensa em
marerias de dogma , e de moral. Em sessaõ de ; de abril
se leo o projecto da extincçaó do commissariado , que assignou. Em sessa·o de I 2. de junho foi nomeado para a

commissaõ militar.

·
Yo~ações

nominaes.

éameras duas, ou uma ? • • • D'uas.;
Véro absoluto ? • • • • • • Naõ.
V é to suspensivo ou nenhum ? • • Suspensivo.
Haverá conselho de estado? • • Naõ.
Se.rá o conselb,o de estado propos. to , ou nomeado pelas _co~tes ? • • Proposto•
_Q.Jal será o rnaximo da pena para os
abusos da liberdade dà imprensa con·
·
tra pariculares? • • • . • • . • • ;o~ réis.
4 annos de prisa~;
Dicto contra o estado ? •. • ; • e 6oo<fjooo e·m dinheiro.
Deve passar·se dec.reto, declaran·a o que qualquer auctoridade que s~
recuse a jurar as bases da Contituiçaõ Porruguez.a deixa de ser dda·
dat5 Par·rugucz ? • • • • ·• • ·- Sim.
Deve sah.ir do reyno quem naõ quier j.urar as bases da Coqstituiçaó
Porrugueza ? • • • • ; · • • • Sim.
Qlal deve ser o ordenado que se
estabeleç.1 aos membros do tribunal

de protecçoó da libetd~de d'im prensa ? 6oo<i>ooo réi't

.

~

5.3

'

Faltou em ·1 1 d'e abril', e I 9 pe junho.
N. B,, Fallcu pouco, tl ··v~tou mal. Quiá ampliRJ?
Gastar pa1ávras e.m contar extremosDe golpes feros, cruas estocadas ,
He desses gastador~s que sabemos
Máos do tempo com fabulas sonhadas.._.

O PADRE ANTONIO PEREIRA
_ Deputado pela pro'Vincia do Minho.

'f

Compareceo na sessaõ preparaeoria de z4 de janeiro.
Em sessaõ de I 5 de fevereiro oppoz ·se á liberdade
de imprensa, . e fallou a. favor da censura previa ; mas
censura em que os censores fossem _responsaveis .e puni veis
pelo abuso que comrnettessem contra os· escripros , e que
o tribunal , que lhes impuzesse a responsabilidade, fosse
eleito . pelas Cortes.
Na sessaó de 8 de mayo lhe foi .concedida a licen·
ça que pedia para tratar da sua saude.
Na de I 1 de junho foi nomeado para as commissôes
de redac~aó do · di~rio, e revisaõ dos poderes..

YotttfÕe.r nominae.r.
Camerás- duas, ou uma ? • • • Dua~.
Véto absofuro ? • • • • • • • Sim.
V éco su~pensivo ou nenhum ? • . • Suspensivo.
Haverá conselho de esta-do? • •
Será o conselho de estado proposto , ou no:neado pelas Cortes? • •
Qual será o maximo da pena para os abu~os da liberdade d'imprensa
comra os particulares ? • • _. • •
Dicto contra o eH ado? • • • •
De\'e passar ~e decreto, declarando
que quarquer auctoridade que recuse

jurar as bases da Conslituisaó

PQrtLl~

Naó.
·
Proposto.
>

Naó ass1stioe'
Naõ assistia.
\ -

.---

.

gu~za
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.deixa de ser cidadaõ Porruguez. Siip.·
Deve sahir do reyno quem naõ quizer jurar as ba~es da Consrirui~aó
Portugueia · ? • • • •
• • • Naó,
Qyal deve ser o , ordenado que se
estabeleca aos membros do tribun~l de
prorec~aõ de Iiberdade d'im prensa ? N aô assistia.
Faltou ao congresso nos dias 24 de março J 17, e
24 de abr41; e .desde 7 até 26 de mayo.
N. B. · Faltou muitas vezes, fallou pouquissimo, e vo..
' tou ·muito mal, quer du as cameras, naó que·r liberdade d'.
imprensa, e julga indiffer:ente o ju rar ou naó je.ra~ as bases. N aó saó boas bases estas para um representante da
;)

Naçaõ? · .

VANTONIO PEREIR.A CARNEIRO CANA VARRO~
f

Substituto pela provincia de T ras-os
Em sessaó ·de

2::.

lv!ontes~

de fevereiro se verificaraó os seus

.poderes , e prestou juramento.
·
Na sessaó de 2.6 de abril apoyou o requerimento ,dos
accionistas -da companhia do alto Douro, dizendo que lhe
parecia muito justo , e que elle como accionista , em nome de todos , requeria que se l ~ e deferi sse.
Na de I 2 de mayo a-presentou·. um projectO"" de aboliçaó do officio de pareador geral das pipas para o transporte do vinho do Douro_, com outras providencias p;1ra
serv.ir de regra aos lavradores.
E~ sessaó de 22 de junho foi de voto que se criasse uma commissaô fora das Cortes para que ouvindo a
companhia, as cameras, e os lavradores do· Douro, pro•
ponha o meio conveniente da refórma ; e que entre tanto
se lhe dê um prazo para · que venda os seus vinhos, assim
como se lhe deu para que vendesse· às suas agoas-ardentes, visto ter a corripanlua em deposito uma grande -quan·
tidade de vinho, e comprado na boa fe mãis de dez mil
pipéls& este anno.

S5.

Na de 1.3 do dicto mez apresentou um requerimento
da /Cam"era e moradores da villa de. Sa nde, pedindo a
conservaçaó da companhia dos vinhos do alto Douro: e
na conrinuaçaó da discussaó do parecer das ·com missões
de agricultura e commercio ácerca do exclusivo do vinho
de ramo, de que goza a .companhia dos vinhos do alto
Douro, foi de voto que a mesma companhia naó fosse
obrigada a comprar os vinhos, e sim com a avença das partes.
Na de 2; do -mesmo mez , lendo-se o parecer da com·
missaó de fazenda sobre_ o requerimento do~ lavradores
das tres províncias do norte, · queixando-se de · um imposto da junta provisional , em I 8o9, sob re agoas~arde'n- /
tes , disse que se deveriaó tirar os grandes impostos so-·
bre ella~ , e sobre os vinhos ; porque alguns se tinhaó
posto em quanto durasse a guerra 7 e tendo esta acabado
deviaó tambem cessar os dictos impostos, e por que era o
unico meio de evitar a total rui na que ameaça . o paiz do ..
Douro.
.
Em sessaõ de 27 do sobredicto mez, na discussaô da
companhia lembrou o alvará de 20 de n ayo de 1820,
que deo a todos a liberdade de poderem comprar o vinho,
dizendo mais que, . dispensando-se na ley , estava certo
em que a companhia o ha de ~omprar: .

.Votações nomin_aes. ·
C ameras duas ·, ou uma ? • • • Uma.
Véto absoluto? • -. • • • • • Naó.Vétó suspensivo, ou nenhum? • •
Haverá conselho de estado ? • •
Será o conselho de estado proposto, ou nomeado pelas · Cortes ? • •
Qual será o maximo da pena para os
abu so s da liberdade d'im.prensa contra pa rt icula res ? • • • •
• •

Naõ assistia.
Naó.
Nomeado.
Ioo(/Joco ré is .
5 a nno ~ de pnsao,

D'
d ·~
1ct o contra 9 esta o • • • • • e 6oo~coo. ré is

,.1

s6 -

7

oeve passar-se decreto ' .decfaran•
· do que qua !quer auctori da de que r~
cuse jurar as bases da Constttuiçdó
Portugueza deixe de ser cidadaó Por- .
f
Juguez ? • • • • •
. • • • • Sim.
Deve sahir élo reyno quem naó qui·
2er jurar as bases da ConstituiraÕ
Portugueza ? • • • · • • - • • • Sim.·
O~al deve ser o ordenado- que se
estabeleça aos m_embros do tribunal
.de protecçaõ de liberdade de imprensa ? Naó assistia.
Deixou de .concorrer ao congresso nos dias 17, e l4'
de abril 14 , 'l) , e 26 de mayo , 9 , e 30 .de junho•
. ~~ B. He pena q~e, regueresse em congre s~ como 3C•
cJomsta da companhia do Douro -, e que só fali asse. da
companhia e em abono da companhia ; porque foraô boa·s
as suas votações , e mostra ao men_os os bons desejos ,
parte muito essencial n'um deputado em Cortes.

V ANTONIO

PINHEI~O

D'AZEVEDO E SYLVA.-

Deputado pela provinci11 da Beira.

/

Compareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeiro de 181.1, e foi por acclamaçaô nomeado para escru·
tador das eleições· dos mem_bros para as duas commis·
soes -- a de verificaçaô .de poderes dos cinco membros que
baõ de legitimar os títulos dos da segunda , que devia ser
encarregada da verifica~ó geral dos ti tu los . e poderes de
todos os ·depura-dos, e nessa mesma foi por 51 votos el~i
tos para esta. Em sessaô de 27 foi nomeado para a coinmissaô encarregada de examinar o projecto de regulamen·
to interior de Cortes , apresentado. pelo deputado baraó
de Moléllos por parte da junta preparatoria. rNa de 29
pedlo que se tomasse conhecimento das escusas dadas por
alguns deputados. Em 30 foi nomeado para membro da ·
deputa~aó que installou a regenci'\• Em sessaõ de 5 de
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fevereiro foi por 6o votos _nomeado para a commi~saõ
de Constituiçaó. Em 7 por 6t para a de agricuhura. Em 8 por 4-J para a ecclesiasti'ca. Em 11 ~: no cal~r d~ ?is·
-cussaõ sobre hum art. das bases, dtsse mm postnva-mente - " Nqs temos direito e obrigaç:1ó de sat isfazér
,, os nossos constituinres; e -o s nossos constituintes, tem
, o. direito .de nos tornar conta
as·
. de nossos. votos: (t)
.
, stm r-equetro que em negocJOs graves a votaçao sep no ..
, minai. " - Em 14 oppoz ~e á liberdade d'imprensa ,
e votou pela censura previa~ Em 12 propoz huma emen•
da com 5 artigos ao 2 I das bases, e,eraó - " 1. o poder
,, legislativo reside · nas Cortes, e no conselho d'e:.rado,
, com dependencia da sancçàó do Rey , -o qual naó te·
, rá véto absoluto: 2. , o conselho d'esr Jdo ~erá électi·
'' vo :· - 3~ a iniciativa directa das leys compete ás Cor·
" tes , e ao conselho d'e-stado : ·- 4· o Rey· pode fazer
" ás Cortes as propostas de leys , ou reformas que ju.Jg.:Ir
" convenientes ao bem da Naçaó : - 5· a inciativa das Jeys
" ~ obre tributos, de qualquer · e5=pecie, somente compete .
ás Cortes. " Alem da proposta fallo~:~ tres v~zes sobre o
assumrto: - I. insrando que a emen~a se imprim isse.:
2. insistindo contra os . argumentos do deputado Fer•
nandes Thomaz, que impugnou que a propos-ta fosse im.
pre~sa para ser discutida como projecto: e 3· re_spondeHdo ao _depurado ·Soares Fr3 nco, o qual exi_gio que
declarasse quem havia de eleger o conselho d'est.1do, por
isso mesmo que dizia que havia de ser electivo : ao que
re~pondeo evasivamente, declarand6 que a sua opiniaõ era
- " que bastava dizer-se nas bases que seria e-lectivo
~

.

(I)

.

V~rdade sagrada ! Ox·alá que estiv~sse bem gravacia no cen.

tro d'alma do illustre deputado 'gue a profe'rio • e de to dos . guan•
tos occupaó no congresso o augusto lugar cie legislad ores Ponu~
guezes ? ? J Nós aproveitaremos este solido fundamento do poder
representativo , como texto sagrado cm politica , e por elle regu•.

laresn&s · no.ssos juisos.

s&

--. na forma que determinasse a Constit·uiçaô. " - Foi
ne.sre lygar
e oc-casiaó que
c deptHaÔó Borges Carneiro
v
•
exclamou - " Late! anguis in herba he preciso
" qee declare o que he esse conselho, quaes os membros
, que o haó de compor, e quem o hade eleger. " A isto guardou silencio: devendo, e sendo muito para
v notar
o grande empenh9 com que pertendia imbuir na
opiniaó da assemblea (tanto illudern os desejos, e tan·
to allucina o amor proprio ! ) que a instirui~aó das
duas cameras a propunha por ser mais /Jberal. ( A integra desta d iscussaó deve ler-se, e até ser tomada toda
de cór por toei os os amantes de raridades. Dia r. n. 20
pag. I 3 3 , e I 14: ) Em 23 pedi o. licença para retirar a
proposr d que tinha a presentado
sessaó antecedente, com
a condiiao de. entrar ·em seu lugar a do deputad"Q Xavier d' Araujo: o que sendo impugnádo pelos deputados
Míranda , e Fernandes Thomaz, insistia com toda a
· vehernencia em que fosse com effeito examinada a proposta do sobre dicto deputado Xav_ier d' Araujo , por ser
a questaó da maior importancia que se tinha tratado no
congres~o; pois que valia nada menos do que a liberdade da
N3çaõ Ponugueza. (E valeo: isso na o ha duvida ! ! ! )
·E m sessaó do 1. de março , tratando-se dos privilegias
do foro, falJou em favor de alguns; e a respeito dos
ecclesiasricos voroú que houvesse algumas modificaçóes.
Em 6. de abril abonou o comportamento e talentos do
<>pposiror]oaquim Antonio d' Aguiar; ma 2 pedio que primeiro se ouvisse o collegio sobre o negocio, antes de o
tratar d'injusto. Deo a rasaó do parecer da commissaó
quanto ao lente Figueiredô, e lembrou que até outubro
se podia fazer o despacho geral de todas as . faculdade.s.
Em 10 julgou que a rela~áo dos bens nacionaes he muito facil de fazer, e que em todo o caso se deve exigir;.
prorôz que as arremataçoes delles se fizessem ex-officio.
Em 12 apoyou o parecer do deputado Xavier Monteiro,
r-elativo a cereaes. Em z de mayo disse que o juiso da
inconfidencia procede em resultado de -· ordens -que recebe

na
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dos mi'nistros, e tem regimento particu!ar.· ( H e J>'{ma que
0 diario naõ cont~n~~ rodo o discurso, e que haja Ja .. ·
cunas repeti das ! .••. com tudo o sentido ben1 se perce ..
be~ ) Tratando-se da ley d'imprensa , opin<>u que . em
ma terias de religiaó, quaOtdo. o obj.ecto pr incipal he c~m·-,
ba ter a cathoJica Romana em livros. ou ~m pinturas, nesse caso tinha todo o lugar o juiso dos jurados ; porem
que nos _e~ cri ptos que naó teni por objecro o atacalla ,
nras que só por incid~nte contem proposições hcreticas
ou temerarie1s, como y. g. !ivros de medicina ., astrono- .
mia, ou historia, entaó n.aõ pode ter lugar o juiso dos
jura dos; porque J:l aÓ tem insrrucçaõ e capacidade para
julgar : ~endo nesse caso preciso, seg.u11do as ba ses_ da
Const iru i çaé, fazer-se para isso uma Jey e~pecraJ. Em I5',
sobre o art. 2. do proj.ecro ácerca dos dizimos, llOtou
que se declarasse que a co l i~ca era do rendimento liquido
dos dizimas; fallou da origem delles em Hespanha e
Portugal; affirmou que 'a igreja Lusira:na naó recebe o
d izirno dos d izi mos que pagaõ os povos ; que· eJles se pa·
gaó em virtude das Jeys canonicas; e que, se a falsa
idea de que saõ bens temporaes se propagar, diminuiraó progre~-r ivamenre com prejuiso dos d izimado·res, e doestado. Em 30 foi nomeado p~ra a deputaç aó que . devia ·
e ~ perar sua magesrade á porra do palacio. das necessidades ,' e a com pa nha llo até a sa !la das Cones. Em ses~aó
do 1. de junho, na discussaó sobre a dotaçaó d'el Rey,
disse qu-e era preciso conúderar que a casa de Bragança
pertencia ao principe real, a do infantado aos i'nfantes,
é que a queslaó devia limitar-se á dotaçaó d'el-Rey, p'ela
qual perdia o usofrucro do patrimonio da coroa. Na de
7 foi nomeado em deputaçaó funebre -para assistir ao· fu·
neral do deputado su bs.tituro Fran,isco Anton io de Resende. Em 1~ oppQz se a que se arbitrasse ' premio a quem
descobri:sse o auctor do incend1o na junta .do co mmer·
Eio, ppr ser isso contrario aos bons costumes . Foi nomeado para membro da commissaõ d'instrucçaó publi.ca, e -

pQra a do regimento de Cortes.
H z

,

6o·
Em l4 disse que os diplomaticos devialS ser julgados
· pelo artigo z, do decreto de 16 de mar~o, ou adoptar-se
·o parecer do deputado baraó de Molellos. Em zo sus ..
·tentou que a collecta devia ser applicada _ao pagamento
-da divida preterira , para naõ transtornar a . opiniaõ pu·

·/

blica , e a idea que o_povo faz dos dízimos. etc: - ,
o povo ( disse · elle mais ) " ficará satisfeito sabendo que
-, saó applicados para aquella divida ; porem, se vir que
-,, saó destinados para outras despesas, consideraUos-ha
., corno uma especie de tributo, o que os fará dimiauir
-,, grandemente. " Em 23 fez uma indicaçaó por eicripto
para que se mandassem á regencia os officios do governa·
·dor do Maranhaõ, a fim de que, dando audiencia a quem
foi delles pnrtador , expeça as providencias que aquelie
governador requer para seu governo. Tratandoose da com~
panhia do alto Douro, opinou que era de rigorosa justiça
conservar-lhe por alguns annos o exclusivo das tabernas,
_para ella poder negociar os vinhos que tem, e realizar e
liquidar os seus fundos, visto que já se lhe . abolio o ex·
clusiv~ das agoas ardentes, e o privilegio do Brasil.
Fallou mais duas vezes nesta ses_saõ, e sempre a favor da
companhia. Em sessaó de 39, fallando-se na dotaçaó d'elRey , disse que as casas de Bragança, da Raynha , e do
infanta do eraó propriedades -particulares i · e que o primeiro e principal fundo de bens da coroa, que tem a de
Bragança, foi dado em renumeraçaõ de servi~os singu·
larissimos ao maior · capitaõ deste reyno. Em 30, final·
mente, fechou a abobada de seus trabalhos deputatorios
nesta · primeira epocha, sustentando que os frades eraó
muito elegíveis para conselheiros d'estado; tanto porque
o governo de todas as congregaçóes religiosas he e sem·
pre foi constitucional; como porque he conforme com os
antigos e modernos costumes . do reyn.o , e com as suas
antigas leys : perguntando ulrimam~nte: - se os ma1tezes e os cavalleiros das outras ordens militares podiaó
ser conselheiros d'estado ?

6t
P'otaçóes nominaes.
Duas cameras ou uma? • • • • Duas.
Véto absolutó? • • • • • • Naô ..
Véto suspensivo ou nenhum ? • • Suspensivo.
Haverá conselho d'estaào ? • • • Sim.
Será o conselho d'estado propmno
()U nOmeado pelas Cortes ?
• • • Proposto.
Q9al será o maximo da pena para os
abuzos da liberdade d'imprensa contra partietJlares ·? • • • • • • • Icoq)coo.~ 5 annos de prisalS e
Dito contra o estado ? • • • • 6oo(/)ooo réis em
- dinheiro.
....
Deve passar-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que se recuse a jurar as bases da Constituiçaô
Porrugueza deixa de ser cidadaó Portuguez ? • • ~ • • • • • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem naô qui2er jurar as bases da Constituiçàõ ? Sim.
Qual deve ser o ordenado que se estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaó de liberdade d'imprensa ? • 6oc~oco.
_
Nesta primeira épocha naó faltou em sessaõ alguma.
N. B. Precisará commentarios, . por ventura, · a carreira deputatoria do illustre depurado Antonio Pinheiro
d' Azevedo e Sylva , depois de havermos ex pendido a deducçaó chronologica de seus pareceres, opiniões, e votos ?
Elles sao em · verdade bem desnecessarios , quando se considere que a Naçaõ reas~umindo a sua essencial soberania ,
intentou regenerar-se para se constituir · por taó solida maneira . que o machiavelismo do poçler absoluto mais naó
pudesse minar surdamente os alicerces do systema · constitucional , nem conceber - esperanças de poder aluir EeUs

fundamentos. Bem manifestou a

Na~aó

quaes eraó seus re• .

. 6'2.
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ce-ios e desejos , quando, além de reJeitar expre~samente
a . fórma de convoca~aõ das antigas Corres, fez lançar
nas pwcurações de seus representantes a clausula expressa ~e
que a Consriruiç.aó que fiz~s ~ em naõ 'Jeria meno.f ·fiheral
do que a da monarchia .HeJpanho!a. Apesar ·de o espirito
pu blico s.e haver manifestado com tanta evidencia , apesar das clausulas expressas em sua procuraçaó, este depu·
tado combateo a liberdade d'impren~a ·e votou pela censura prévia; inculcou por mais liberal, e propugnou com
insta ncias em favor das- duas ca meras , defendeo os prív i]egios do foro, fallou em favor do juiso da ioconfidencia , e sustentou que os frades era o elegi veis par a COftsdhei ros
d'esrado. Tratando-se de reformas, e de finanças, inculcou a i mrnunidade dos dízimos para qoe naó fossem olhados como bens temporaes ; impugnou que a collecta se
destinasse ás despesas urgentes, e só conde~cendia em que
se de~tinasse ao pagamento da divida preterira; e finalmen~
te orou em favor do exclusivo da companhia do Douro.
Singular em seu~ discursos, elle os começa e ~egue iocul·
cando a maior . liberalidade; por€m a· conclusaó he pelo
commum contradictoria com a doutrina do discurso, porque as ma is das .vezes he contra o sysrema Ii bera I , ou ,
se conclue a favor, naõ he para que as instituições que
o favorecem tenhaõ logo o seu effeito, mas sim dali i a
dez ou vinte annos. E precisar.se-haó comrnentaríos? Além
do exposto, intentou elle provar (com d t stinc~óes eschoJaslÍcas de direito perfeito e direito imperfeito) que o
povo o naõ tinha perfeito de assistir ás di.scussóes do ·
congresso. MMavilhoso fundamento do systema repres-entativo, cuja maior e melhor excellencia consiste na publicidade do·s debates e discussões !' Quaõ bem reogenerada
·ficaria a Na~aó Portugueza sem liberdade d'imprensa, com
duas cameras, com o jui·so da inconfidencia ; e a final: ,
para coroar a o.b.ra, sem o direito perfeito de poder assi5rir ás discu~sóes ! ! ! Se da primeira épocha estendermo~
ja nossa vista ás tres que restaó para. descrevermos, acha•
remos em todJs que este deputad'o conserva o mesmo sys•
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tema; e ~ue o-a ultima . (talvez a de mais grave transcen·..
denci a ) as ~uas votações sobre os negocios do Brasa naó
sa·é mais, dQ que na da primeira, favoraveis á N~çaó .
He aci mira vel, e bem para norar entretélnto, que em todos . os casos o i!lusrre deput ado penenda inculcar q!Je as
sua s idéa s · e opiniões tenhaó por · fim, e tenda() a um
maior ponto de libera lidade. Deve elle com tudo conven- "'
cer-·se de que he mai s facil illudir a vista inculcando botas
por çapatos, ~o is de enfeitadas com fivéllas, do que alluci....
nar a publica opiniaó com a negaça da liberalidade embrulhada em d uas cameras, juiso d'iticonfidenc ia , privi ..
Jegio
foro
. . de
,.
. , censura prévia , e .direito imperfeito de.as·
SlSUr as <llSCUSSoes.

.

~

ANTONIO RIBEIRO DA COSTA

Y

Deputado pela pro7JÍncia do Minho.
Compareceo na sessaó preparatoria de 25 de janeiro.
Na sessaó de 26 de fevereiro , quando se tratou se
deveria reunir·se a presidenci a do thesouro ao ministerj o da
fazenda , ou continuarem as commissóes para este fim creadas em Lisboa , e no Porto, votou que /ficàssem existindo as com missões; e que no caso de se extinguirem, á do
Porto se déssem agradecimentos pelos seus bons serviços,
e que os nomes de seus membros apparecessem como benemeritos da patria.
.
Na sessaó de 20 de j unho, tendo-se discu.t ido, to- .
mado voto; e approvado que a applicaçaó do prod uc to de
toda a collecra fosse sómente para . pagamento da divid-a .
publica preterira; assigoou, com muitos outros , . o voto
para que o mesmo prod1:1cro da collecta ecdesiastica ame- .
tade fosse para a amortizaçaó da divida nacional , e .a
outra a'metade pará .as despesas urgentes do estado.
Na sessaó de 27 do mesmo mez, fazeAdo-se. a segunda leitura da moçaõ do deputado Gyraõ sobre-certo ·escri, pto, tachando de vagarosa a commissaó ·de ~grkultura "'
-'

\
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disse que acha va"-i ndigno do cor.1gresso occupa r-se neste
objecto, e que se puzesse a votos para vê r se se rejeitava
a moçaó, ·que julgava contraria á liberdade d'imprensa já
decretada; e tornando a fallar ~ disse - l1berdade d'im ..
prensa em toda a la ti rude •
.- Na . sessa~ de 2.6 de mayo havia sido eleito secretario P?r 25 ,votos ; e na de l6 de junho ficou r~eleito secretario por 50 votos.

. Votações nominaes.

/

Cameras duas ou uma? • • • • -Uma.
Vétoabso!uro?
• •
• • • Naõ.
Vé[O suspensivo ou nenhu 1n ? • • Suspensivo-. ·
Haverá consel ho d'esrado ? • • Naó.
Será o conselho d'esrado proposto
,
ou nomeado p~l a s Corte~ ? • •
• Nomeado.
~al será o m1ximo da pena para ·
abusos da li_berdaJe d'imprensa con. Iares.~ • • • • • • • Iood)O:)O.
tra parucu
. ...
10 e::annos de pnsao
,D icto contra o estado ? • • • • e 6ootj)-:;;oo em di..
nheiro.
Deve passar-se decreto, declarando
que -qualquer aucroridede que_ recuse
jurar as bases àa Constituiçaó Por·
togueza deixa de ser cidadaó Portu·
guez ? · • • ~ • •· • • • • • • Sirn.
Deve sahir do reyno que1u naõ quizer jurar as bases d.t C ·.)nstituiç!ó Por·
tugueza ? • • • • • • • • • Sim.
Qyal deve ser o odent:io que se
estabele~a aos memhros d[) tribunal
de protecçaô de liberdade d'impr~nsa? 6o:>Q):)e>O réis.
N. B. Naó falcoa a nenhuma se:;saó , e votou . bem :
·he pena que este deputado tanto pedisse a favor da com•

missaó do Porto, de que era membro ; e qt~e.. ' , · para u eaa

'6s
f\ldo coherente , na() fali asse menos nesta ma teria , e ma'is
n~s outras discussões , ou já sequer naquellas que Sci6 -re·
conhecidamente de uma importancia capital para a felici•
· dade da Naçaô. ,

BASILIO ALBERTO DE SOUSA
Deputado pela provincia do' MinhtJ.
Compareceo na sessaó preparatoria de 14 de janeiro
de

1821.

Em sessaó de ) de mayo seguio a opiniaô do de.
putado 'I'rigoso ·que naõ fossem os noviços obrigado~
a s11hir para fóra d ·~.: s conventos. Sustentou ql':le os noviços
naõ esraó violentados , e que excluindo-os se lhes fazia
maior vi olencia. Concluio que, tratando-se de abolir qual, quer institui~aõ, he preciso cuidar da existencia dos em•
pregados.
Em sessa6 de 7 de mayo foi nomeado para a com·
missaó espec1al , que devia redigir a ley da liberd1de da
imprensa,
.
.
Na di~cussa6 do artigo 10 da ley da liberdade d'im·
prensa , sessaõ de I 1 de mayo , explicou que em - combater o :systema constirucional - atacar o governo consti·
tucional - naó se comprehende quem disser que na Constiruiçaó ha muitos defeitos, nem taó pouco quem mos•
trar os erros que ella tiver• .
Votou em sessaó de 14 que naó se dev.ia- permitrir
o combater pela imprensa o syst~m·a constitucional, porém
· ~im dizer os defeitos da 1 nossa Con~tiruiçaó ;. que naó! fazia mai o fállar contra a fórma de governo; mas sim
contra o governo em geral.
Propoz na sessaó de 17 de mayo que os presos por ,
opiniões política~ antes do dia 12. de março fossem restitui dos aos seus pósws.
Na sessaô de 4 de junho vQtou uma emenda ao arti·
ao 19 da Jey da liberdade d'imprensa ..

I
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de 6 vo-tou que ' o ,primeiro conselho de juradoa se reunisse . immediat.amente depois da. pronuoçia.
A presentou por e~cripto na de 7 uma proposta para se
perguntar á r'egen~ia se tinha expe_di~? .ordens para ~umpri ...
menta da resoluçáo do congresso , _alltviando alguns povos
das contribuições rlos reíles para as estradas do Douro.
Fez uma proposta ác·erca da junt~ da companhia do
Douro , por falta de cumpdmento de uma ordem.

r:--

r •

Votou pela divisaõ da · collecta ecclesiastiéa , ametade
para a ·Jivida n_acional,_ e ametadc para as despesa.s urgentes.
· Foi nomeado a l l p~ra_ as commissáes de justiça ·cri·Jllinal, e d~ redacçaó das _leys. Em 1.6 foi eleito viet:~
secretario. ~altoa á sessaó de 11 de junho•.

Yota;ãe.r nominaeJ
· Cameras daas oa uma ? • • • • Uma.:
Veto absõluto i • • • • .• • Naõ.
V éto suspensivo ou nenhum ? • • Suspensivo~
Haverá conselho de essado ? • • Sim.
Será e conselho de estado propos·
to ou nomeado pelas Cortes ? • • Proposto.
· ~ai ser a o maximQ_ da pena para
abusos da liberdade d.'imprensa contra os particulares ? • · • • • .• . •
. Qtal seFá omaximo da pena para os
contra o estado? • • • • • • •
Dev,e passar-se decreto , declarando que qualqueti auctoridade que
recuse jurar as bases. da Constitui çaó
• ,. Portug_ueza deix.a de ser cidadaó Port-uguez ? • • • • • • • • •
0-.!ve sahili. qo 'reyno quem naó
9:lizen jurar as bases da: Constituiç.aô
Po.rtug~eta

?· • ._

~

Iooi!Jooo réis•
5 annos ~e prisaô, ~
6oo<1Jooo réis.
,.

Sim.-'

• • • . _ .. Simli,
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, {)jlal deve . ser.· o ordenado que se
estabeleca aos membros do t'nbunal
·de protecçaó da li herdade d'imprensa ? 6ooJJooo réis;
· N:· B. · O illustre deputado sustentando o voto do dep~tado Trigpso re~ativo a n?viços, na~ apoyou .!~ma dou. tnna orthodoxa liberal. Nmguem pode sustent_ar sem
atraiçoar ~ voto da sua . consciencia , . que as ordens
regulares tdeixaõ de ser' por extremo' numero!as , relativa_menre. á_ ,Populaç~õ do nosso P~rtt~gal. Ninguem póde,
sem faltar a verdade, sustentar que muaos destes mesmos no~
viços saó malfadadas · victimas de interesses, caprichos, e
perfidias de farnilia. Ninguem deve_apoyar o fanatismo e
desposismo claustraes no momento e quando se trata de reivindicar os direitos do homem , ~ de estabelecer os do ci...
dadaó: se este .he o dever de qualquer membro constitui- \
·clo na grande sociedade a que nos havemos ligado, qual · deverá . ser o do representante de ~ma parte da soberania desta mesma sociedade ? •••• Se mui mal andou ,
~egund~ nossa fraêa opiniaó, o iUustre deputado nesta ma•
teria, apraz · nos citar outras em q\le mui bem se hou·ve.
'
No artigo 10 da ley da liberdade da imprensa sus•
'tentou com energia , que combater o systema Constitucional,
·naó se comprehende , e naó se entende com o escriptor
que mostrar que na Constituiçaó h a muitos defeitos, nem
taó pouco com o que notar os erros que eBa tiver. Esti.
declaraçaó liberal muito e muito interessa ,. quando consideramos que -a Jey da libe·rdade de imprensa. ficou o mais
acanhada passivei , segundo as bases da nossa Constituiçaó, e naó em total harmonia com o systema adóptado.
· - Cumpre-nos observar , que as votações do illus.tre
d·eputadofora6 qua'si lorlas liberae~; e que, sendo um dos mais
jovens deputa-d-ós do co·ngresso, poderá ·com -as exçeUentes
di-sposições que lhe conhecemos marchar ·seguro e affou•
to peta· estrada ·conistitucional , sustentando com o maior
denodo os direitos dos seus constituintes, visto ter mostrado cada dia maior liberalidade. Todavia seja-nos licito
lembra,r, que na wa id·a"<i~ . he i'm·perd-oavel a falta ·de ener~ ·
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gia , e que com magoa notamos bastantes lacunas ne~te
período, em que lhe cumpria fallar, e sustentar as boas
doutrinas que·· sabemos e asseveramos que professa , se...
gundo as irrefragaveis provas que apresentamos.

V·
·r

BENTO PEREIRA DO CARMO.

Deputado pela provincia da EJtremadura.
"

.

Compareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeiro·
·de 182.1 Em 17 foi nomeado para a commissaó d'exa.me do projecto do regimento interino de Corres appre~
sentado pelo deputado baraõ de 'Mollelos , por parte
·da junta prepararoria. Em 29 foi nomeado para a
com missa o - de reda.cçaó da fórrna de juramento dos
;m.embros da regencia ) e por 2.1 votos para a de Consti..
túiçaõ encarregada de apresentar as bases. Em 30 appresentou uma indicaçaó e projecto de decreto ( precedido de
um eJoquente preambulo ) para que - apurada a· lista
dos inidviduos natura~s dos domínios Porruguezes de ul,.
tra-mar residentes em qu-a1quer pane destes reynos, con1
á" declaraçaõ do payz das suas respectí v as naturalidades,,
as Cortes elegessem d'entre elles á pluralidade a bsolura · de
votos, os deputados substitutos que devia6 representar os
~eus respectivos pay.zes ) os qu~es largaraó . os seus luga:res ·logo que nó congresso se a presentem os proprietarios.:
igualmente· pará se communicar a ei-Rey o. indicado de:-·
cretc , e convidallo a fazer eleger os deputados propri(>
taríos :. e fin~llmente para se in.rimar a todos os capitaes
. gene!aes , governadores, e quaesquer funccionarios públf. cos, que ousem ernpecer o conhecimento e publícaçaõ de~
~te decreto,. que por isso seraó declarados . indignos da cqn:. .fiança nacional. Q9.ando na sessaõ de 3 de feyereit:o en/ trol! em discussaó a sobredicta indicaçaõ , e projecto de
_decreto , reforçou-a com uma eloquente memoria que enl'"
tao 11\e.o.
,.#

Foi nollleado para a commiss.aô de

Consti.tui~aó.-

por

.
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3; votos, e em 7 ôe fevereiro para a ?e a~ricultura po~
6 3 votos. Na sess.a.õ de 8 quando s.e ~1scut1o a prop?s~a

do deputado Soares Franco sobre d1renos banaes, extgio
que fossem igualmente - aboljdos outros impo5~os. Em ses ..
saó _de ·-12, a-present~ndo as bases da ConstttUJçaó , recitou um eloquente discurso. ( vide. D. 13 ) Em 15 sustentou vigorosamente -a liberdade da imprensa. Em sessaó
de 23 votou contra as .duas cameras , e veto absoluto , e
:a favor do artigo 11 tal qual se achava no projecto das
.bases. /
·
·
·
· ~
Em sessaõ de ) l de março foi de parecer que hou- · ~
.vesse conselho d'estado. Na de 2 de abril opinou que o
patriarcha n'aó era criminoso, por isso que na6 era Portuguez,
por quanto, havendo recusado jurar o novQ p3cto, tinha
perdido o di-reito de cidadaó, e por isso evitavaó-se as leys,
tribunaes., e audiençia da parte porque naó ha v ia crime ·;·
mas que, tendo perdido o d.irdto de cidadaô , devia des- ·
pejar o reyno. Em 16 'de mayo propoz que quando qua~·
.guer deputado tivesse de fazer propostas estas fossem o mais
_laconicas, para na o desper~içar tewpo. A poyou o projecto
dos cereaes, e propoz que se facilitasse a sua e.xporraçaó em
ses~aó de 13 de abril. Na de 20 sustentou com energia que
naó se alterass~ · ~ numero . dos membros da regencia , _por.que isso mosrrana falra de character · no congresso, po.dendo eih consequencia passar-se depois- de 4 a 3 , de 3 a
2., e cahi'r-:se no despotismo de . uma dictadura. Em ses.saõ de 30 pedio que naó se usasse da palav~a protestar, e-sim
declarar, achando a primeira indigna de taó augusta as~
sembléa. Na sessaó de 2 .de mayo apnyou o estabelecimento dos jurados para abusos da libe-rdade d'irnprensa ,
mostrando que a institu içaõ naó era nova , pois no rey ..
nado d'el Rey ,O. Joaó II. os povos haviaó requerido o
.estabelecimentO dos avimeleiros, eleitos d'etHre os habi. tantes para conciliarem os desavindos: _que e} .. Rey D. Manoel ordençu pelo regimento de 20 de janeiro de 1520 que
houvessem os concertadtires nas demandas, que tinhaô a
seu 'argo coro pôr, e concertar-,-as partes que·andassem em . ,

#
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discordta. Em S sustentou que. só p~r factos i ncontestà:
veis o rnini~tro ~as. f!egocios do reyno deveria ser eh a ma ..
do ao congiesso. Opinou q~e achando se o . thesouro nacional ~arregado com uma_ divida enorme, e nao chegando a receita para a despesa, · a Naçaó naõ tem outro méio de
salvamento mais que a collecta dos dizimás que naõ' saõ pro ..
priedade ~cclesra~tica; devendo deixar-se- a quem os possue
uma decente susrentaçaó ; devendo esta collecta durar · SQ
.___ 3 annos . e attendendo-se - com maó -· larga · aos misera veis
parochos das províncias ·, naó sendo possi vel collectar 3-5
outras cla~ses da Naçaó porque estaõ · m·uito arruinadasa Na ,
sessaó de 12. fallou contra os comrabandi~tas d'agoardent'e
quando se . discutia o projecto das franquias, e disse que
o projecto naõ constituía direito novo, que he maior o
prejuiso do que o proveito das franquias ·' e q~.o~e devia ~anc
cio na r-se o projecto sómente quanto a bebidas espirituosas. Disse que · no ·systema da nossa Jegislaçaó nenhuma ley
se · julga revogada sem que outra o· declare, por rantó que
presista o alvará de 1810 : accrescentou que respeitava o corpo áos negocian_tes, quanto abhorrecia os contrabandistas.
Votou
28 que se admitisse a accusaçaõ do ministro·
~os negocias do reyno, · e igualmente a sua defesa. Em
2.9 de mayo sustentou a inviolabilidade do sigillo nas cat..
tas do correio. Em 30 .disse que o cerimoniar proposto · pe1
~ lo senado da camera era para .quando o Rey entrava pe•
la primeira vez na cidade. Ponderou igualmente que se
'tratava com muita leveza a questaõ dos- uniform,es, sendo aliás mui auendivel, porque inspira á auctoddade um
ar de· ordem .e de confiança , o que corroborou com
, fundamentos dos povos amigos e se:ntimentos · de Joaõ
Jacques Rousseau. Nesta mesma sessa6 foi nomeado para
/
tomp6r a deputaçaô que devia ir a bordo . cumpri'm~nrar
S, M. Na sessaó do 1 de Junho foi de parecer que a ac~
cusaçaó e defesa do ministro dos negocias do reyno fos·
se com os documentos a' uma commissalf. Fez presente a
offçrta dos juizes do officio de ourives do ouro , de$ejan-

em

do que similhaQte exemplo tacasse no cota)aó dos q_ue

{ ·l '

""
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nenhum sacri fiei o tem fe-ito . a favor da.-patria~ A presentou
em 8 de iu nho uma exposiçao para ser remeuida, com a
indicaçao do deputado Baeta ácerca do correio, á regen·
cia. Votou em 9 que se formasse culpa aos diplomaticos
procedendo-se a sequestro em todos os seus bens, por qua-n•
to haviaó comtnettido crime de lesa Naçaõ. Em sessaõ :
de I~ fez .uma proposta ácerca do incendio do dia 10
no terreiro do paço, para que a reg~ncia c21halmente informasse o congresso. Em 22. oppoz-se á suppre~ssó do
exclusivo das tabernas, porque sem este exclusivo naõ póde existir a companhia : opi_!]a ndo, visto naó ser possivel ·
a rápida extincçaó, que a mesma companhia apresente o
plano ouvidas as cameras . do . districto , reprovar)do o no~
vo subsidio a favor da companhia , propo5tO por alguns
dos membros da commissaó. Na sessaó de 17 requereo que se
imprimisse um numero sufficiente de exemplares do projecto da Constitui<;aõ, a fim de que tanto os nacionaes como os
estrangeiros pudessem a este respeito communicar algu•
mas luzes.
Cameras duas ou uma ? •
• Uma.
Veto absoluto ?
• • • • •
Naó.
Veto suspensivo, ou nenhum?
SuspensivoHaverá conselho d'estado? • • • Sim.
Será o conselho d'estado proposto
ou nomeado pelas Cortei ? • • • Proposto.·
Qtal Eerá o maximo da pena para os
.
abusos da liberdade d'imprensa contra
particulares ? • • • • • • • • Iood}ooo réis..
Qual será o maximo da pena para os Prisaõ perpetua ; e ·
çonrra o estado ?
• •
• •. um conto de rés ..
Deve . passar-se decreto, declarando
que qualquer aucrorida;rle que se recuse á . jurar) as b ase~ da Constituiçaó
J.>ortugueza deixa de ser cidadaó Por•
tu guez
)

i

~

•. • • • • • . . Sim!

;
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Deve sahir do reyno -quem naô qui·
zer jurar as bases da Constituiçaó Por-

tugueza ?
~al

. • • • • ' • ·• · • • • Sim.

deve ser o ordenado que ~e
,_estabeleça aos membros do tribunal de
·
·
protecçaõ de liberdade d,imprensa ? 400d}ooo réiso·>
Falcou ás sessões de 1.3 e 30 de junho•
. N. B. D:vemos a este. illustre deputado a just!ça de
que . sustentou nesta primeira e{10cha - com eloquenci·a viril
OS· direitos .e lib~rdades dos seus -constituintes. Nas discussões de liberdade da imprensa , de funciona rios ,publicas,
rlereitos banaes, bases da Constiruiçaó , duas cameras,
véro absolu.to , ,e decreto de c'ereaes, confessamos ver sem. pre os sentimentos do hom~m liberal _e do ·represen,tantede
urna Naçaó livre, bem como em algumas outras que rrans ..
crevemos: po'rem sendo os seus votos pela maior parte li·
beraes, naó comprehendemos com~ arbitrasse por maximo da . pena em abusos de liberdade d'imprensa ç~ntra
o estado o exhorb~rante . castigo de pr.isaó perpetu~, e de
um como de reis ! e ~ nem . menos como desse o fku voro
para que o conselh_o d'estado fosse proposto , e ·naó nomeado pelas Corres. Muito ·desejariamos poder limitar-nos·
a fallar do iJiustre depurado nesta epocha sómente , em
que por certo figurou de uma maneira digna; porem examinando o seu proceder na importántissima e ardua discussaó sobre o parecer da commissaó especial das reJa ..
~ões politicas · dp Bra-sil e Portugal , apresentado na ses-'
saó de 21 de março deste anno, vemos que naquella occasiaó o illustre _deputado fez valer tódas as flores da arte
. oraroria ' , e . da eloquencia que habilmente maoeja por . escripto 9 posto qúe nem uma vez oralmenre redargúa sendo
impugnado; · e vemos que em taó ~rilico momento náó só
naõ andou coherente com os princípios liberaes que n'ou.-" tras questões havi.a ex pendido , e que sempre· deveria manter i Ilesos ; naó só, . segundo nosso entender, compromet•
teo o decóro , a .h onra, e a dignidade nacional PorrugueZa-j senaó, o que ainda mais nos admira ·, que no momen~
"'\
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to da grande crise, e quando pendia e agít~va Lisboa in..,
inte ira ·e·sra gravissima discussa6 , foi entaó que e~ te illu5•
tre depurador_pedio licença de ir a uma . casa, e esquivou
ó seu voto á final deliberaçaó ! ! ! Todavia reconhecemos
neste i Ilustre deputa,do · reunidas as duas gra~des éondiçôes · de boa intelligencia e liberalismo ; que por ventura seria maior, se fo~se- tamanho . o seu animo como a
sua illustraçaó • .
I

V

BERNARDO ANTONIO DE FIGUEIREDO..
_deputado pela provincia da Beira.
Compareceo em sessaõ de ; de fevereiro 1821, foraõ verificados os seus ·poderes, e prestou juramento.
Em sessaó de 19 apresentou a sua declaraçaÕ · devoto ácerca da liberdade d'iinprensa, e foi - que' houvesse censura previct. tanto nos escriptos sohre dogma e mo·
ral , como em ma terias potiticas .diffamatorias. Em sessaõ do 1. de março / apresentou dous artigos
addicionaes para serem incluido's nas . bases - I. para se
e~tabelecer a ei-Rey uma dota,Çaõ annual correspondent-e á
sublime dig!lidade da sua teal pessoa : 2. para se practicar o mesmo a respeito dos sereníssimos infantes que naó
tiverem .casa.

Em _23 de março foi nomeado para a commissaó ec- ·
.
clesiasrica.
V{)tou em I) de mayo que os testamentos se regisrass.em por inteironqs cartorios das igrejas , podendo assim
a.bofir..se o .officio de escrivaõ dos registras nas provedoria~.

1

No dia doze de j.unho foi para a commissaó eccle-

siastica de expediente.
Faltou a's -_sesso"'es de

de junhoo

.. abr1"l. '
"'O

.10

. _K

mayo ' I~~ e 30

YotafÕe.r nominaes•.
Carneras duas· ou uma ? •
·• Du~$· '
Veco absoluto? • • • • • • .Na6.
Veto suspensivo ou nenhum • • Suspensivo.
• • Naó.
Haverá conselho d'esrado?
Será o conselho d:testado nomeado
ou proposto pelas. Cortes ? . • • • P~oposto. ·
' .· Qual sera o maximo da pena para
os abusos da liberdade d'imprens~
contra os particulare3 ? · • • • • 5'0 mil réis.
~~~ s.erá o maximo de pena pe- Naõ vo-tou po.r ata•
·]os · contra o estado ? • • • • • sente. . ·
Deve passar-se decreto , declarando
·que qualquer auctoridade que se recuse a Jurar as bases da Constituiçaô
- Portugueza, deixa de ser cidadaó
. ....
Portuguez?
• • • • • • .• • Sim.
" ·-i.
· Deve sahir _ao reyno quem naó qui- .
zer jurar as bases da Constituiçaô
Portugueza ? • •
• • • • • Sim.~
_Q:.1al deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membrÇ>s do tribunal
de protecçaõ da liberdade d'im·pren-

sa ? • • • • • • • • • • • Seis centos mU reiS'.
N. J;t O illustre deputa:io suste~tandó a censura pre.
via em materias politicas diffamatorias, devia propôr aO'
mesmo tempo o rnethodo para· se distinguirem as que o·
eraô. , das qu"e o na6 seraõ. Com· effeito curiosa cousa
seria fazer a seléc.çaó qas diffamatorias , e das naõ diffaOlatori.as , para estas escap·a rem, e aquellas fi~ arem sub. jeitas á censura p-revia, sem alguma inven<;aÓ engenhosa· •
que as fi·zesse conh.ec·er ao; pri rndro golpe de vista ! Sem
- tal ,invento por certo· todas as m·acerias que se imprimis·
sem , ficaria6 subjeiras á censu.ra previa.
Notaremos mais qu.e o- artigo passou no dia X) ,. e

7$

só no dia · 19 apresent u o seu' ·voto para se lan~ar na acta;
quando o reg iment o interior de Cor"fes tit~ 10 §. 14 só ·
,oncede para isso 24 horas.
. ·.
Se pouco liberal. achatl1os o voto do illu~tre d.e putado sobre a liberdade da imprensa ; e se muito nos pena
que ~e conservJ sse p a~sj vo ·e. pecrador · de t ~ õ interessante
discus saó, sem ao menos d'igna r se -de i Ilustrar· nos em
que fundame.ntava· o seu voto; 'muito e muirissimo libera[
o achamos em· naó lheesc~par a dotaçaód'el-Rey, e a _dos
-sereníssimos infar.t,es, appre!lent:o.ndo estes dous a•tigos CO•
mo devendo enrrar nas ba!'es em qualid ade de artigos
cm1stiruc ~ onaes! Torqamos ' a repetir que este ra ~ go de
liberalidade m.uito o honra , e tanro mais que · he evidente o grande :bem que dJqui resultou aos ~eus constituintes:
',
De naó menor monta he a· lembrança do registo dos·'.
te!=tamentos por inteiro nos cartorios das igrejas, e a abo· .
liçaó do officio de escrivaó dos regi: ros nas provedorias.
N I nguem negará a utilida de da medida • considerando o
beneficio que .se colhe de ficar tudo debaixo de maõ nos
accos mortuonos.
.. . Com· imparcialidade havemos apontad~ qual ha sido a opiniaõ deste . illusrre ·deputado, posto que c1rcum·
scripra a um mui limitado circulo, e podemos affoutos -dizer , ·que multo se h a desv.iado dos deveres que Ihe . incucmb ia a sua procuraçaó' naó curando como lhe cumpria • dos interesses, direitos, e liberdades dos seus con•
srituintes : com tudo, as suas votações como vaõ a~· on ra•
~os mostraó que · reconhece a soberania naciCnal , e que
talvez despido · das preverções de · c l ~~~e , olharia mel hor ·
/

/

para .os direiros e immunidade daquel es que o constiluiraó.

,.
.J'
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v'B ERNARDO CORREA DE CASTRO E SEPULVEDA
.!

Deputado pela provincia de Tras os Monte!.

.

.

Compareceo na sessaô preparatoria de 24 dé janeiro

, d.e

1821.

Em 27 de janeiro foi nomeado para a commissa5 de
in.specçf é de . policia interior.
Em 8 de fevereiro f.oi nomeado po·r 6) votos para a .
commissaó da. guerra.
'
Fáltou as. sessões de 2.6 e jl de março, 4, 6' II,
14, 18-, 25, · l7 d'abril, I, 5, 7, 12, 16, 19, .22.,
· Z4 de niayo , z , 5, 8 , 14 , ! 5 , 16 t l9, 28 , 30 dJe
junho, 3 , zo·, 21., 23 , e 1.6 de julho.

Yota·§ões nominaer.
I

I

Cameras duas, ou uma ? •
Véto absoluto ? • • • .•
V éro suspensivo, eu nenhum
~ Haverá· conselhO' d'esrado? •

.

.. • Uma ...
• • Naó.
? • Suspensiv().
• • N.a6 votou por :usente•

Será o conselho d'estado. proposto,
eu nomeada pela~ Cortes? ; . • . • Notneado.
Q!lal será, ·o ma:x:Jmo da pena pa...
ra.. os abusos de liberdade d'impr.ensa
t.entr.a·particulares? • • •
• 1o<;booo r.éis.
5 annoi de pris~
· , D:icto contra o estado ? • • • e zoooQ)ooo de ré.1s.
e.m dinheiro.
Deve passa'r~se· decreto declarando
que qualquer auctorida:de que recuse
j-ura.r as bases da Constitu.içaõ Portu/
gueza deix:a de· S·et.. c1dadaó Portug-uez t • . .. • .. .. e • • • Sim=..
Deve sahir do reyno quem .naõ.<

\
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, quizer jurar, as bases da Conscituic;aó
•
•
•
•
o Sim.
Portug-ueza r o •
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça para os membros do tribunal de protecçaõ, de liberdade d"imprensa? • • _. _ • • • ~ . . •
·6ooij)ooo réig.
N. B. Naó podemos ana!ysar as opiniões deste ~lustre
deputado, porque no tempo que decorreo nesta primeira
épocha naõ fallou : cumpre-nos porém dizer que o seu ·
voto ..foi sempre liberal, e como era ·de esperar · de úm·
dos ·mais firmes apoyos do systema constitucional , de um
regenerador da patria, e de unJ dos que primeiro fez soar
no Douro o griro da liberdade. Os relevantes serviços qu6;
elle ha feiro á causa da patr.ia, nos inípóe si:lencío quan~ ·
to ás continuas e rep.e udas faltas de assistir ás delibera.ç6es do congresso , aonde lhe cumpria na5 faltar , · senaô
quando impossibil.itado por falta de saude, e segundo I.he.
prescrevia a sua procuraçaó; os deveres da imparcialidade
como p.!!,blicos escriptores nos incümbem de as notarmos·,;
apresentando-as aos nos-sos leitore·s, ao mesmo passo que p~~
los motivos yue levamos dieta nos [abstemos de fazer
qu.aesquer outras reflexões..
&

CAE1'ANO RODRI~UES DE MACEDO.

r

SuhJtituto p_elfl· Beira•.
" de 27 . tfe fevereiro tomou- assento no corMEm sessaO.
gres~e. E~ ~es~aõ do 1 de març.o foi de p~recer que ho,uve,sse alguns. privilegias de foro . Em sessa6 de 4 de a-b-ril
discutind0r se o projecto. de decreto sopre ce.reaes, naó foi
ouvido ·pelo tachygrapho a po-nto. de se poderem extracra.r
as· suas opiniões exactamente. Em sessaõ de 9· de abril
llpioou que naõ. se aval'lta}ava o serviço~ public0, esrabeieceAdo a venda do di-ario dás Cones hu.ns tanros p.as'sos, mais
longe <ia. casa da administra~aó. Em ses~aõ de 10'}. discu~
tiod,~e o an.. IQ d·o p,ro};cto de amortiza~aõ da · divid.a
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publica, votou que se dissesse qtSe a regencia regulará e

modo, e a ordem do pagamento de rdd~s as d ividas. Ell\
sessaó de t 2 ponderou- ·q ue a roda dos expostos da cidad·e
de Coimbra exigia um melhor administrador. Na mesrna
sessaó ex poz que o preço- de 100; réis ·para o milho,
proposto pelo Sr. Travassos, be prejudi cial, fundando se
em que o lavrador dó campo d~ Coimbra perde véndendo
o milho por menos de 400 réis; e muito m?is o l(!vrador do
resto da província. Em sessaó de 1.7 conve 'o na necessi·
dade de se Ç,oncederem prestaço :~ s aos devedores · da fazen.

da real , observando algum regula m~nro a este re~peüo , e
concluio que o mechado dds letras tr~riá C(intracro.; u~ u
rarios. Tornando a fállar disse que, quan .1 9 ~e 'ences~e
a doutrina do arr. 4· do projecro sobre pr.esra~óes, era
muifo conveniente determinar bem os casos , em que eJia
tem lugar. Em sessaó d~ 25 ponderou que sobre o I arr.
do projecto do regimento da regen~ia, naó devia haver _
àiscussaõ , porque se deve tratar só do regimenro , ·e -n~ó
do numero dos membros da regeocia já approvado, e con·
firmado. Em sessaó do 1 ·de mayo , falJando no projecto
sobre pemóes, posto que naó fosse inteiramente ouvido
~lo tachygrapho, com cudo conclue·se claramente que
foi de parecer que houvesse uma commissaõ, 0:.1 tribunal
encarregado de ex ami na r as que estaó no cjso da ~ey , e
que a commissaó naó se formas-se de membros do congres•
so. Em sessaõ de 8 disse que o diario da regencia era o
canal mais prompro para levar ao conhec·imento de tod s
as determinações do congresso. Na me~ma sessaõ pond erou que naõ era obra de um momento o decidir que as leyi
!ie naõ publicassem pela chancellaria. Em sessa6 de 9 , ,
expoz, tratando-se do
4• do tit. I. da ley da liberdade d'imprens , e alludindo à um argumen'o do deputad9r' Basro~, que lhe naó parecia be:n estabelecer a pobreza co no titulo de impu~idade. Fal ~ ou 2. vez, e opinou
que a ley manda guardar os tres requisit<?s, e que tendo
estes igu al imporrancia , a pena da transgre~saó de cad,~
um de ve ser igual. N a mesma sessaó discutindo-se o arr.

art.
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$• ela me!ma ley antecedente, disse que a sua . infracçaô
pód~ fazer reca~lir a pena sobre · um innocente. Fallou de··
pois da votaç_ao , requerendo que a pena se estendesse ao·

caso,- em que da falsific~çaó do Jugar resultasse falsificaçaf) de pessoas. Em sessaó de 14 votou que o procura-dor
da casa da raynh-a naó devia ser responsavel . pelos seus proeedimenros anteriores á inst~llaçaó das Cortes, porque es·
tas nnhaó decretado amnistia para todos os crimes ·polít.icos anteriores áquella épocha, mas que o devia ser pe·_
los posteriores, e que á regencia competia usar dos meios
competentes para julgaHo. Em sessaó de I) foi de pare- .
cer que" es parochos recebessem emolumentos d-as cerridóes
que passassem. Em sessaó de 29 sustentou, questionan·
do-se sobre a consulta do governo de abrir ou naó as c~·r
tas proximamente vindas do governo ultramarino, que se
naó deviaó abrir, porque a inviolabilidade do segredo
dé!s cartas estava sanccionado nas bases. Na mesma sessaó
observou que estava equivoca a emenda do de purado ,.fravassos, proposta ao art. 2. do projecto da collecta ecclesiasrica, porque della se inferia que o rendimento liquido
dos beneficias superior a 6o0(booo réis ficava isernpto de
decima, e que havia de ser cornmum o destino da anti,ga
decima, e da presente collecta. Na mesma sessa5 susten-tou que era mais vantajosa a cobrança da collecta ecc1esias. rica em dinheiro do que eth fructos, po_rque as adminis ..
trações por conta da fa'zenda nacional trazem sempre mui·
tos inconvenientes, e fac ii mente se calcula a coHecta ,
calculado o rendimento de qualquer beneficio. Na mesma
sessaó defen<!eo que a collecta dos commendadores devia
ser mais forte que a dos parocho's, porque es~es tra ba lhaó
na igreja ,. e que pàra aquelles seria o primeiro termo de
;oo(J)ooo. réis' e a rasaó de propor~aõ de 400<booo reis~
Em sess ~ ó de 30 opinou que o conselho d'es ta do deve ter
a confiança da Naçaõ, e do Rey ,, e por isso que devia
ser proposto pelo congre~so, e em Iist as triples , par a ser
Aomeado por S. M.: que a Naçaõ rem homens capa -1-~ s
para ie poderem fazer estas listas; '}Ue os agora nomeados
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·podem ficar et1tret1nto qué a Çonstituiça<S determina·o riu me~
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r6 de conselheiros que deve haver: ultimamente que es.te·s devem ter a duraçaô q:1e a Constitui~aô qererm i na r.
Em · sessaô do I de jt.(nho disse q"ue tÔdos os requerimen..
. tos deviaõ pas,sar á commissaõ de petições; aliás que esta
5e extinguisse. Em sess_aó de 4 pedia o adiamento da
discussaõ sobre o requerimento de F~ancisco jo3é Furtado , em que representa que em quanto pedia um officio,
fôra _este dado ao capitaó Adam do regimento n. 16 , que
já tem nutro officio. Na _mesma sessaó opinou qtre naó
tinha lugar o requerimento das vi uva~, e parentes dos processados · em 18.17, porque os juisos · de comm:t:S~aó eraô
prohibidos pelas bases. Na mesma sessaõ dis:c.iu undo-se o
·art. 19. tit. 3· . da Iey da liberdade d,imprensa,_, votou·que
sé usasse em vez da palavra - jurados - d'outra palavra , porque aquella naó he muito conhec-ida• Em sessaô
de 8 julgou que o congresso, tendo objectos de tanta importancia, naó devia gastar tem pô, disq.Itindo·se urna in ..
dicaçaõ ácerca dos prégadores régios. Em sessaó de 12 foi
nomeado para as commissóes de agricultura , e de premias.
- E.rn se5saó de 14 , posto que naó fosse inteiramente ou·
v ido pefo tachygrapho, com tudo nota-se bem que votou
que os diplon1aticos Portuguezes devem ser qualificados de
rebeldes. Em sessaó de 18 foi de parecer que se deviaó
conseinir vendilhões nas províncias, onde J)lÓ ha classes, .
·como em Lispoa. Na mesma sessaó observou que se {laó
se adoptava- o parecer da comrnissaõ ácerca do ensino publico , era preciso derogar a Iey que o pfohibia sem li·
cedça da junta da directoria _g/ral dos escudos. Em sessaõ de 19 julgou _indispensaveJ marcar desde, e até quan~
·do se havia de pagar monte pio , e reformados. Em ses•
sad de 2.0 ponderou que, achando -se alguns cavalleiratos
reduzid,os a commendas, se deviaô collectar aquelles como
estas. Na mesma sessaéi observou que o congresso ja .ti·
nha detern1inado que da collecta acc-lesiasrica de!ia sah ir,
o · que fosse necessario p.ara o augmento das congruas d@s
parochos. Na sessaõ de 23 foi de parecer que o ó~do do
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ininistro da guerra, e mais papeis relativos á pertençaó
de muiros officiaes dimitridos por Beresford serem nova·
m~nre admittidos , fossem á cqmmissaõ competente. Na
sessaõ de z6-Jembrou que a moçaó do deputàdo Caldei ..
ra , sobre naó fazerem os prelados ecclesiasticos d,oações
dos beneficios, fosse · á commissaô ecdesiastica para ex:·
por as mo·dificaçóes necessarias. Na mesma sessaõ voto,u
que a collecra ecclesiastica fosse com preferencia applícada para pagamento de reformados, montepio, e ordenados
ijUe merecerem igual comtemplaçaó, e que. isso naó he
beneficiar os rebatedores, mas aquella classe de misera veis.
Na ' sessaó de 27 approvou . o § 10 do parecer da commissaó de fazenda sobre a melhor repartiça·õ dos renciimenros nacionaes, addicionado pelo deputado Baeta, di ..
zendo que era mujto necessario, ~que qualquer deve
continu(ir a receber o seu ordenado, naó só nos casos ex ..
pressados pelo artigo, mas tambem havendo ~impedimento
legicimo. Na mesma sessaõ propoz que se adiasse o ad_ditamento do deputado Baeta, mas naó indefinidamente,
e depois que abria maõ de rodo o seu ordenadó , pelo
que instou. Na mesma sessaó achou injusto que Ee marcasse á companhia dos vinhos do Douro o mínimo
preço porque poderia comp~ar, porque isto he por:taxas.
Na sessaõ de 30 opinou que para se votar sobre_a dota~
çaõ à'el-Rey era preciso determinar, se hade ser provísoria, e qual he o rendimen to do infantado , e. quaes saõ
os encargos desta dora~aó.

Votações nominaes.
C a mera-s duas , , ou uma ? •. • ~ · Ainda naó estava
V éro absoluto ? • • • • •
no congresso.
V éro suspensivo , ou nenhum?
Haverá cansei ho d'estado? • • Sim. ·
Será o conselho d'estado proposto, ou nomeado pelas Cortes ? -_ . • Proposto.
_Q lal será o maJf.imo da pena para os
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ábusos da libet·dede d'imprensa , contra particulares ? • • • • • • . • so</)ooo réis.
.
Prisaó perpetua , . e
Dicto. contra o estado ? •
• 0 quinto dos bens.
Deve passar-se decreto , declaran·
do que qualquer auctoridade .que se
recuse a jurar as bases da- ~onstiruiçaó Portugueza deixa de ser cidadaó
Por uguez? • • • • • •
• Sim.
Deve sahir do reyno quem naó ,
quizer jurar as bases da' Consrirui~aó Portugueza ? • • • • •
• Sim.
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaó de liberdade d'imprensa? 6oo~ooo réis.
Faltou em 17 de abril, e em Jl de junho.
N. B. As ideas deste deputado, posto que sejaó realmente liberaes, naó saõ com tudo isempras de algumas
preoccupaçóes: a admissaõ de alguns privilegies do _foro demonstra esta fatalidade.
_Nas questóes fundamenr~es ou tem guardado silen.
cio, ou o tem rompido fro'xamenre ; porem sempre tendendo para a boa parte. As discussóes, e votações mencionadas claramente o rnostraõ, posto que naó possamos
deixar de admirar quanto sahio fora da sua usual brandura e liberalismo, votando prisaõ perpetua na 7~ voraçaõ nominal. , Na sessaõ de 27 de junho mo5trou um desinteresse heroico declarando que cedia a bem do estado
o seu ordenado, e esra o.fferta, sendo entaó a unica , naó
foi admi ttida.
.
Porem transpondo esta primeira epocha , podemos
affirrnar , que este deputado tem desinvolvido muita mais
energia , · seguindo sempre os mesmos p,rincipios de liberalidade...
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CARLOS HONORIO GOUVEA DURAÕ

V

Deputado pela provincia do Alemtejo.
Compareceo na sessaõ preparatoria de 24 de janeiro. Em sessaó de 7 de fevereiro fo-i nomeado por 38 vo•
tos para a commissaô de Iegislaçaó. Na de to nomeado
por 36votos para a de pescarias. Na do r.de ' marçovotou pela aboliçaó dos privilegias do foro. Na de 28 foi
nom~ado para a commissaõ especial da reforma das· repartições re~pecrivas á marinha. Na de I r de abril lembrou que, attendendo~se ás circunstancias da ~ua provincia ' só se devia permittir a entrada de trigo estrangeiro, quan do o nosso tivesse o preço de 8oo reis,
e naõ .o de 700 reis proposto no projecto dos cereaes em .
questaõ. Na de 13 apoyou o projecto de decreto que
auctorizava -provisoriamente _a regencia para remover os
empregados publico~, porque esta v_ a fundado na doutrina
das bases. Na de J 4, fali ando na discussaó do parecer
sobre requ~rimento de Castro a respeito do privilegio da
sua . agoa de Inglaterra, naó foi ouvido- pelo tachygrapho.
Na d·e 12 de junho foi nomeado .par_a a commissaó de
justiça civil.
.
Votações nominaet.
Camaras duas ou uma ?
•
Veto absóluto? • • • •
•
Veto.;' su·spens-iv o , ou nenhum ? ,
Haverá conse 1ho d'estado? • • •
Será o conselho d'estado proposto,
ou nomeado pelas Cortes ?
• •
QJ.al será o max·imo da pena para
·OS abusos de liberdade d'imprensa
contra particulares ?-- . • • . • • •
Dict·o contra o estado? •
•

Urna.
N01ó.
Suspensivo.
Naõ.
Proposto.
xoo(/)ooo ré is.
·
5 annos de prisaó e a
terça parte dos b~ns,

L

.1.

.

8f

Deve passar-se decreto declarando
' que qualquer auctorid ade que se recuse
a jurar as bases da Constíruiçaõ Por·
tugueza deixa de ser cicladaõ Portuguez .~ • • • • • • •
• • tm.,
· · Deve sahir do reynq quem naô quizer jurar · as bases da Constituiçao
~1m •
Portugueza .~ • • • • • • • • c·
.,.
~ai deve ser o .ordenado que se
estabeleça aos membros d'O tribunal
de protecçaõ de liberdade _d'imprensa ? 6oo<i)ooo ré is
N. B. Nesta primeira epocha assistia a todas as ses·
soes ' fallou pou~o' m_as na6 votou mal' e podemos di-zer que procedeo com regularidade até que foi· eleito pre ..
sidenre; que desde entaõ , . e mormente ácerca dos nego•
cios do Brasil , começou a . bem pouco se fazer accredor
do agradecimento de seus constituintes.
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DOMINGOS ALVES LOBO

Deputado pela pro'VincitJ de Trai ot
E.m sessaõ de

V

Montes~

de fevereiro lhe foi concedida li·
cença ·até que se restabelecesse ; e naõ a escusa que pedia.
No dia ,17 lhe foi outra vez negada a escusa, e concedido um mez de licença para se restabelecer.
N. B, Este deputado nunca compareceo.
12

FELIX DE AVELAR BRO'rERO
Deputado pela província de

\f

Estrer~Jadura.

Co!llpareceo na sessaó preparàtoria de 24 de janeiro
de 1821. Em 30 foi nomeado membro da commissaõ encarregada de indicar as diversas commissóes que deviaõ crear·
· se, e quaes os membros em especial mais aptos para cada uma deli as. No dia 7 de fevereiro foi nomeado por 72.
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votos par~ ·a commissaó de agricy1tura , e no dia 8 pa- ·
1a a de instrucçaõ pública. Na sessaó -de 12 concedeo-se• .
Jhe licença indefinida até ao seu restabelecimento, e naõ
a escusa que requereo. Em sessaõ de 4 de abril desinvolveo perfeitos conhecimentos · agr icolas sustentando o de~
creto dos cereaes. Opinou que para abastecer a capital
eraô necessarias ·as graódes herdade_s e_indivisíveis, dando
os bens de . maó morta desses _corpo?, que os naó querem
agricultar, a capitalistas estrange'iros ou nacionaes. Na
sessaõ ' de 6 de abril, disse qu~ ~raó incompatíveis as funcções de reytor da universidade com as de bispo, e que por
isso devia ser removido ficando com o seu episcopado.
No dia I 1 de abril sustentando o decreto .dos cereaes ex- \.
· plicou . chymicamente o que era trigo rijo , e trigo molle,
e lembrou a necessidade de estabelecer· granjas 'n()) Alemtejo. No dia 7 de mayo renovou o"' ~eu requerimento ~e es·
cusa que lhe· foi concedida. Naó votou, por ausente , nas
sette primeiras vota)óes.

VotafÕes nominaes.Se <;leve passar-se . decreto dec!arªn·a o que qualquer auctoridade qt.te
recuse- 9e jurar as bases da Constitui~aó Portugusza deixa de ser cidadaõ Porruguez ? ., •
• ,
Se deve sahir do reyno· quem naõ
jurar as bases ? • • • • • • • Sim.
Faho9 as sessões d·e 24, 26·, 30, 31 , dt! março, 6,
11, t;, 24, 25, z6 ,, de abril , 1, e 5· de maio.
·
N. B. Estamos convencidos de que poucas vezes se
reunem em um só homem tantas qualidades , e virtudes
como no i Ilustre deputado Brotero. Mui pouco · fez eH e_
·respeitavel anciaõ do nos~o congresso' porqúe a sua av·ançada idade lhe naõ permittia dar-se a uma vida activa e
laboriosa· como o demanda o lugar de representall!e da Na-

çaó. Pelas vota)óes a que assiftio.o illu.tue deputad<.)} e pelas
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opiniões que sustentou facilmen.te se de-prehende que no seu
coraçaó existem de ·longo temp:J gravados os principios
1iberaes, que sabeLn os haver semp r.~ professaqo: resta-nos a d 0 •
. 1orosa recor:hraq de haver sido o nosso congresso priv~~
do por (a6 juslificados motivos deste sábio non~gena r io, e
~rêmos poder assegurar afloutos que elle perdeo um dos
seLJs mais brilhantes adornos.
.

V

. ;FRAC.JSCO ASEXANDRE .LOBO_

. •, BispiJ de ·Visco. - . Fpi eleitp por du~s prpv~ncias Beira, e Ale:mtejo;
.mas nunca veio a Cortes : pedio a sua esc usa erp sessaõ
.de 10 de janeiro , e foi-lhe r.ecu~ada ; -instou por e lia , e.
foi-lhe conc€dida · em sessaõ de 12 de fevereiro.
,;

.

'iFRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA MORAÉS
.
PEÇANHA,
Deputlldo pela provinda de Tràs os Montes.
Compareceo na sessaó prepara.toria de 14 de janeiro,

e foi eleito por 43. votps . . para a commissaó da v~rificaç~ó
de ti tu los dos deputados. Na sessaó do I. de feverei-ro
apresentou um proje.cto de ley para se a boJi rem as devajlsas geraes , tanto no c i vil como, no e.cclesiastico, .Na de
6 ' tratando-sç -do projecto de amnistia a favor dos militªres - ~ue tinh aõ ido com o exercito Erancez, pedio a
perm issa.õ de sahir, d.o c<;mgre.sso par~ -naó parec€r . o sev vo·
to , p ~ rcial _, vi sto· ter um irmaõ comprehendido, e com
-e ffeito st! reti.rou. Na d€ 7 foi no m ~ado por·. 59 votos
para a ~oil)mi s Eja Õ ·de . agri c ultur~. Na de 10 apoyou o
proje to Çe reforrn a da c om panhi~ d ,~ agricultur~ dos, vi.n hos dp alto :Dourp offerecido pelo deputadQ Gyraó. Na
de 1'4 sustentol4 ;t_ -liberdFtde ;de i~ p.re o sa em todos os
as.sumptos, comparaodo-a á la:n~a de Achilles .que -cura as
4
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mesmas ferid'as·. de que he causa. Na de 17 defendeo a
igualdade da le-y para todos os cidadãos, e a aboliçaó
dos privilegias do foro. Na de 23 impug~ou ·a opiniaQ de
duas camera~. Na de 1. de março outra vez combareo
os privilegias do foro, e accres'cenrou que aquelles de
que gozaó os estrangeiros em consequencia de tratados devem expirar com estes. Na de 10 apresentou um projec- _
• to de ley para se permittir a exportaçaó do gado lani·
gero. Na de 24 votou pela aboliça6 do tribunal da inqui·
siçaó. Na de 3 de abril opinou a favor da applicaçaó de
ametade de todos os oilicios , e beneficias da igrefa patríarchal , e da b.asilica de santa, Maria para pagamen..
to da divida nacional. Na de 4 offereceo. um projecto
para · publicidade dos processos. Na_ mesma sustentou o
projecro dos cereaes. Na de l i mostrou a equidade da
escala dos preços propostos no mesmo projecto, e depois de indicar . varias medidas convenientes, foi de parecer que em quanto se naõ tomavaó informações exactas,
e se ·naó determinava escala , se prohibisse peremptoriamente toda a entrada de cereaes. Na de 17 discutindo-se
o projecto da arremaraçaó das commendas, opinou que o
melhor me r hodo era procederem prime iro as Cfi meras á:
avaliaçaó dos · fructo~ segundo os annos_ ordinarios. Na de
l4 conformou-se com a opiniaó de que fossem 4 os membros da regencia, e de que os secrerarios tives~em voto,
ficando estes tambem responsav-eis. Na de 25 opinou, qu~
em quanto se naó decidia a final sobre o negocio das pensóes, se expedisse aviso á regencia para . que comi nu asse
a pagar até resoluçaó das Cortes. Na mesma sustentou qMe
era alreravel o ríumero dos membros da reget~da , porque
naó era artigo ·das bases, e porque nas reformas .parciaes
devia haver liberdade de admittir· o que parecesse . me·
lhor. Na de 26 ponderou _q.ue a regencia poderia suspen·
der temporariamente os funccionarios públicos , quan"
do houve~se culpa formada ou falrª de cumprimento de·
ordens. Na de 27, admirtindo a liberdade de .imprensa com
as restrlc~ões de naó publicar libello.s , &c. expoz que Of
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maior . correctivo da ir11prensa era a· mesma imprensa. Na
de 28, apoydndo a · prohíbiçaó do azeice estrangeire, pedio licença de propor uma escala p:Ha regular-esta mate·
ria. Na de 30 mostrou gue nos negocios constitucionaes
devia ·haver toda a clareza, citando o exemplo de Luiz
18. 0 , que parecia annuir ás b:1ses que em 1814 lhe faraó
apresentadas, e depois d eo uma charta que nada disso
tinha na es5encia. Na de 1. de rnayo opino-u que ao
congresso , sobre ~ projecto de pemóes_, pertencia só o
estabelecer ·a regra geral, Na de 2 disse g_ue desejava que
o estabelecimento dos iurados naó fosse só para a liberda--de de imprensa, mas para tudo o mais, como em Inglaterra. Na de. 3 propoz que pelo menos em cada comarca houve~se um tribunal de jurados, e que por ora fosse presidente ó corregedor. Tornou a fallar sustentando a
mesma idéa e opinou que os jurados deviaõ ser eleiros
pelo presi'dente da camera. Instou depois que esta forma
de eleiçaó naõ tem sido mal succe-dida na Inglaeerra , e
que para evitar toda a influencia do . governo fossem os
presidentes das camer·as eleitos pelo povo. Na de ) foi
de parecer que o jurado para julgar úm estrangeiro
composto de ametade de portuguezes e outra de estrangeiros, como propoz o deputado Sarmento, era inadmissivel. Na mesma votou que. os crimes, por abuso da liberdade de im prensa, deviaó ser julgados no districto do
domicilio do réo. Na de 7 · seguio que o irnpresssor, pu·
blica dor, ou vendedor fosse responsavel , em quant'o naó
manifestasse quem era o aucror, e que a apphca_çaó da
pena devia deixar-se ao arbitrio dos jurados •. Na de 8
mostrou, por um facto, a r.1otavel demora que te-m havi·
do na publicaçaó das leys. Na de 9 , tratando se de estabe!acer pena pecuniaria, ( art. 4· da ley de imprensa )
dis se que, como o impres~or deve tambem ser cumplice , neste caso a pena deve ser pelo menus de 3üd)ooo
ré is. Na mes ,na reclamou t art. 5. da ley de imprensa )
que se fiz~sse gradu 1ça6 de penas. Na mesma propoz na
J.. parte do arr~ 6· da ley de imprensa a emenda sen•

no~sa
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lingua - porque sendo em língua
estrangeira , devia ser franca a venda, e sem responsabilidade alguma. Na de Io sustentou que se deve impor res·
ponsabilidade aos livreiros pelos. livros Portuguezes impressos em payzes estrangeiros , e que a naó devem ter
sendo livros escriptos em linguas sábias, ou estrangeiras,
salvo se forem libellos famosos, e livros obscenos, mormente tendo estampas. Na mesma sessaó apresentou um
requerimento dos povos do Ribatéjo ácerca do azeite. Na
de I 5 votou pela abol içaó do officio de escrivaó dos re...
gistos, e que os parochos· naô ensinassem primeiras _le.tras.
Na da 28 opinou que . se naó desse desde enraó mu. to
tempo aps ministro do negocias do reyno Gomes 1de
Oliveira , até vir responder perante o congresso. Na de
· z. de junho propoz que a comrnissaó ·de legislaçaó formasse um r.Iano para reforma dos processos a respeito da
prevaricaça-ó dos empregados publicas. Na mesma defendeo que nenhum deputa'do devia fazer reflexões sobre e
justiça ou injustiça dos reguerimemos que apresentasse,
porque podem influir muito até fora do congresso. Na
mesma , tratando-se do arr. ID do tit. 2. da Jey de im.•
presa chamo~ a attençaó do· congresso sobre a diversidade ce penas alli eHabelecidas. N_a de 4 propoz uma emen·
da ao art. 19 da ley de imprensa. Na mesma approvou a
necessidade de se declarar que ao primeiro conselho de
jurados compete a formaç~ó do corpo de delicto, e pro•
nuncia. Na de 6 votou contra a prisaô determinada no:
arr. 30 qa ley de imprensa , corno incompatível . com a
doutrina das bases da Constituiçaó , e propoz uma emenda. Na de 8 foi de parecer que o sequestro dos impressoscomprehandes~te tambem os -Iibellos famosos. Na de 9
tachou de diminuto o parec_er da commissaó ácerca dos diplomaticos, e votou que a regencia fizesse applicar-lhe o
§. 5. do tit. · 6. ~a ord. li v. 5. ; que a ma teria para a ·
pronuncia era exuberante , e necessaria consequencia o se·
questro dos bens; que se lhe facilitassem ·os meios de jus-.
tificaçaó, mas que corressem o risco da pena dos crimes
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de qu.e era éS arguidos. Na mesma propoz uma emenda. ao.
arr. · 37 da J ey de imprensa , fundando-se em que se naô
deve fazer soffrer uma pena antes de saber se se merece.
Na de Jl opinou que a causa dos diplomaticos devia, co•
mo qualquer outra , ser julgada pela,s bases da ~constituiçaô.
Na mesma foi nomeado para a commissaó de agrict1lrur~~
~a de .,. lB' ponderou que por agora se naõ tocasse no ex ..
C.lusiv.o da companhia
alto Douro, m-as que propuzes..
~e e1 1a-:- o.· seu plano de reforma, ouvindo os la.vradores •
e o -·c9ml:!lercio. Na de 20 fez uma Í!1.dicaçaó ·para se ex~
'pedir ordem á regencia a fim de obstar á introducçaó dos
generos cereaes , que, ~egundo lhe constava, estavaõ en-.
trando de Hespanha pelo Alemtejo. Na mesma expoz que
fo~se presemte um requerimento de Fe-ljx Man:oel Borges .
que S-e exigisse exp!icaçaó das expressões que:
Finto,
aHi usava. Na mesma vo:rou que a coilecta ecclesiastica
fosse applicada , pela falta de t;endimentos·· públicos, para
a.s despes.a..s corretHes; e u.himamente assignou 'u-m vo.t a·
d~ sua d-i.v·isaó por ametade para amortizaçaé da cliv•ida
naei{)nal , e a outra para as <despesas urgentes. Na de 211
leo., cerno membro da commissaó de agriçubwra ,. 0 seu
parecer em separado sobre o exclussivo das tabernas â'oPor~o , a fi,m de se crea·r fóta ~as Cortes uma commissaô
para e~aminar: o es.tado pecuniario e politico da companhia,. eu.vir os lavrád:ores proprietatdos .do aho Douro, a
campa-nhi.a. , e o · corpo dós nego,eiantes, e propoz c.;lef>ois
Um pJa-110 ' gera.J de reforma. rfofí'00U a fallar sobre. O eX•
clusivo, e naôfoi ouvido pelo tachygra.pho; N·a de 23 opinou que , ainda ql:le a companhia tenha feito urria peque•
niss~· ma exportaçaõ, .com tu~o deve proceder-se na sua,
reforma com toda a meclureza :disse depois ,que se SOii!bes~
se que _ o vi.nho se vend~a abelindo· se o ·exclu'§ iv,o ~ des•
de Já~ vota v-a contra e) le , mas , nesra incerteza , na·Ô pe•
.dia deix,ar. d:e pr.opor que se naó ex<t ingu·isse sem ma.d:ura·
med~taçaõ. Na de 27 julgou que naô se devi'a consernir·
que nenhum deputado influísse nos membros do_congresso
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quereo que · a llí?9llil do
Gyralí sóbre, os procedimentos de FelJx Manoel Borges Pmto fosse a commis·
sa6 competente. Ná mesnHl di~se que a companhia naó
tinha obrigaçaó de comprar ó VÍnh6. Na de- 30 ponderoa
que , .se a Naçaõ elevou F. Francisco. de S. LMiz ao alto
lugar que occupava na têgencia , . foi pot.que difficiltne-ntê
podia ~isp.ensar os seus ;erviços, e aMm disso j~Igava qué
elle nao unha proteGçao algutna. Na de 2 de JUlho pro•
poz que o congresso, tendo excluído ôs regulares de cón•
selheirtls de esradô, devia fazer uma excepçaõ hontosa à
fa,or de Fr._ Frandsc0 de S. Lu!z, que havia ápênàs
se•s mezes , tinha side eleito com rflaiorià ab~blúta êllf
primeiro escrutínio , sob pena de cah ir em tbnt radieçaõ.

Vót4fÕés nominaeJ.

Cameras duas, -ou uma ? • • • Uma ..
Véto absoluto • • • .- • • • • Naó.
V éto suspens·ivo ou nenhum? • • .Suspensivo.
H aterá conselho de estado ? • • N aõ ás-sisti<J..
Será. (;) conselho de estado proposto, ou nomeado pelas Cortes ? _. • Non\eádo.Qlal será o maximo d-a pena para os
abusos da liberdade d.'imprerlsa con•
tra particulares? • • • • • • • too®ooo réis
·
de· prisal);
D1cto
contra o esta do .~- • • • • 10 ann'os
~1"\
e zooWvvv. re1a
De'\lle passar-s-edecreto , cltrcf.arand'ó'.
·
.
que q1Ja-lquer auiCtorid·ade qu'e t:e'<tlfs·e- ·
jurar as ba.ses da"Contiruiçaõ Portugue:.;
z·a de.ixà de ser cidadaó :Portuguez ( • Sinto• ·
Deve sahir do reyno quem na·ô
quizer jurar as bases da Constituiçaó
Porrugueza ? • • • • • • • • Sim.
Qyal deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaó de liberdade de imprensa? )09~000 réis.
,.

Ml.

\
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Nenhuma vez fa~tou nesra primeira épocha.
N. B. Basta : ler as opiniões eiradas deste illusrre deputado _para · logo conhecer o seu louv.avel character, e
quaó dignamente preencheo a augusta .missaõ de que a
sl}a província o encarregou. Possu ido de sentimentos verdadeiramente iconstitucionaes e patrioticos '· todas as vezes
que orou teve em vista a correcçaó dos erros e abusós
que deterioravaõ a' fortuna pública, o ~ restabelecimento
dos p.erdidos dire itos do cidadaó, o cre~iro, a felicidade, e a gloria da Naçaô. Provaó esta asserçaô os seus
projectos sobre devassas geraes e sobre . a publicida de dos
processos; o seu parecer ·sobre a reforma da companhia;
_os seus votos em pró da liberdade -de imprensa , e da
igualdade da ley ; o de extincçaó dos privilegias do foro,
de reij eiçaó das duas ca meras e do véro absoluto ; a sua ·
prompta decisaõ sobre collecta ecclesiastica , e sobre a .qu_alificaçaó dos diplomaticos -;. a sua energia em apoyo da
agricultura &c. &c. E assim, supposro que o deputado
Peçariha possa ser excedido, mormente por ser desajuda·
do de um bom orga,ó vocal; todavia nem por isso he
menos accredor da gratidaó e applauso dos seys comrnittentes, e da Naçaó.
·

\] FRANCISCO ANTONIO DE REZENDE
,

-Substituto pela provinda da Estremadura.
"He morto: por esta rasaó n~ó extractamos o que ha·

via a seu respeito; porque, em geral para com os deputados falleddos adoptamos o parce .repu/tis , e a todos

Jit terra kvis: honremos-lhe as cinzas. Fique isto en·
. tendido de um para todos.
t

/
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FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS:{
Deputado pela provincia da Estrernadura.
Fallecido.

FRACISCO BARROSO PEREIRA.

/

Deputado subrttiuto pela provincia da Beira.
Na sessaõ de 2 I de fevereiro foraô verificados os seus
poderes e prestou juramento. Na de 27 , em ausencia ·por
molescia do deputado Rebel!o da Sylva , foi encarregado
de servir de secretario em seu lugar. ·
.Em sessaó de .14 de tn~rço foi nomeado para a commissaó de peti~ões , e na de 2.6 foi eleito secretario por
40 votos.
Na sessaó de 3 de abril, discutindo-se sobre a extincçaõ da divida publica, e artigo 4 que trata da patriarchaJ , foi de parecer que naõ se fizesse nenhuma
reforma , podendo-se sómente consignar os beneficias que ··
vagassem , e fallou por segunda vez tomando a defes~ da
mesma patriarchal : na de 5 oppoz-se a que fos~e ad mi.:.
tido o projecto da exf'incçaõ do desembargo do paço, por
ser expresso no regulamento interino, que todo o projectt> de _ decreto deve ser .escfipto" e motivado, naó julgan ..
do que os motivos produzidos no mesmo projecto fossem applicav~is ao dicro tribuna) : na de 9 naõ foi da opiniaõ do deputado Barao de Mo!ellos , guanto_aos chirurgiões rnilit~res , dizendo que por eHe principio a condecoraçao do habito de Christo só competia aos 8fficiaes
generaes e alta magistratura~ por ser o que orde~a a ley
que ainda naõ está revogada : na de 10 propoz que se
lessse no congre~so a relaçaó nominal dos requerimentos,
declarando o destino que se lhe deo : e na de 17 . lembrou que a decima das comrnendas he applicada para a
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junta dos juros ; oppoz-se ao deputado Borges Carneiro

I

relativamente á sua opiniaó de espaçar a mesa da consciencia a arrematações ; sustentou qu~ as administrações
nem sempre haviaô sid.o más, que o calculo das arremataçoes . estava na mesa da consdencia·, e que havendo
sido provedor , na sua provedoria as admirüstra~óes foraô
boas.
Na sessaó do I. de mayo apresentou a feliciraçaõ
d,o arcepispo de Braga , requerendo que ~e fizesse honrm·a
mençaó , até por ser o primeiro prelado do ·reyno que fel eira va o congresso: na de 5 lembrou qu_ç fora encarre·gado de escrever a S. Magestade, mas que naó tendo podido a carta ser lida no congresso , desde entaó decorreraô
alguns acontecimentos. que deviaó ser mendonaqos, · fa·
zendo -se outra : na de 9 sobre a palavra carin.ho na car•
ta dirigida ao Rey , disse -que tratando a S• . Magestade
p.or pay , naó fica impropria : na de 11 leo o seu voto
sobre congruas dos· parochos , e concluio propondo, que
para amonizaçaó da divida publica se naó appliquem maís
Cotltribui.ções nem : tributos,: mas sómente os. bens de que
a ~açaó pode ou puder dispor.
.• . . .
Na sessaó do I. de junho, tapoyando ·o voto do· de•
puta do Sarmento, pedio tambem a sua escusa da éommissaó d.e petiç6es: na de 12 foi nomeado para a de justiça civil : e na de 30 disse que a casa de Braganra er~
a-dministrada por S. Mages.tade como sua.
Nes-ta primeira epocha compareceo em te.da!"a~sessóe~..
1

VotafÕes nominaes.
t

Cameras duas ou uma ? • • • Huma··
Véto a.bsoluro ? • • • • • • Naõ.
V éro su5pensiv9 oú nenhum? • • Naó assisr<ÍOi
Haverá conselho de e~la.do1 ? • • Naô.
Será o conselho de estado p,roposta ou nomeado pelas Cortes ? • •. Nomeado•..
<l..!}al ·será o maximo .da pena para os

9S '

abu!os .da liberdade da imprensa con•
tra particUlares ? • • • • • • • 300~ féi~.
·
de .prisaô,
D1cto
contra o esta d o .~ .• • • •- 5 ánnos
.
:li\. .
é.
-~

e 2 .ooo"l:OOO r

1$ _

Deve passar-se decreto declarando .
_
que quálquer auctoridade , que se recusar ao juramento das bases da Consriruiçaó Portugueza deixa de ser cidadaó Portuguez ? .• _ • • • • • Sim •
. Deve sahir do reyno quem naõ guizer'jurar·as bases .da Constituiçaõ Por•
• Sim •
tugueza ? • • • • •
. ~ai deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros_ do tribuRal
da liberdad~ da imprensa ? • • _ • 6ooqyooo réis.
Naô concorreo ao congresso no dia 11 de mayo.
N. B. As suas votaçóes em geral tem sido boas; e, se o ii- ·
lustre deputado Francisco Barroso Pereira nesta primeira
epocha se mostrou em alguma discordanda de principias
com os desejos e votos geraes de rima Naçaó , que per•
tende efficazmente regenerar-se, e regenerar-se com solidez e. per~anencia, nas épochas subsequentes tem redobrado de zelo , d'energia, e adoptado um seguro rri1ho; e por
isso a· coritinuaçaó da galeria deve ~ apresentar ~ á publica·
opiniaô , e á posteridade sufficienres provas para o elas·
sificar na ordem dos -deputados benemeritos.

--

FR4NCISC.Q ]OAO MONIZ.

V

Deputado pela Ilha da Madeira.
Na sessa4l do - I~ de mayo se verificáraó .os seus pode·
~s , e --prestou juramento _ no copgresso : na de 3 disse
'!-ue estava persuadido de que aos bispos competia a censura•
R&s materias rle· dogma ; porém aonde existia o nó da
queHaõ·- era em saber se, quando declarado o livro hereti.co pelo bispo, os j~rados dissessem que ·naõ atacava a socieda~.

•
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de' qual opiniaô deveria prevalecer: na de r foi nomea..
do para a commissaó de fazenda, a~pedido do deputado
Borges ·Carneiro; e offereceo-se a apresentar um plano sobre os vinhos , e agoas ardentes da Màdeira ~ na de 7
offereceo um projecto sobre as pr-ovidencias que deveriaõ
dar-se a respeito dos vinhos da mesma Ilha : na de 14 ácerca do procurador da casa da Raynha votou, qne um
protesto naõ he crime; porém que o congresso devia attender ao modo com que elle era feiro: na de 28 discarrendo sobre ·objectos tocantes á Ilha da madeira naó foi
ouvido · pelo tachygrapho a ponto de poder copiar: e na de
30 leo um projecto de decreto a favor dos habitantes da
Ilha da 1\1adeira.
,
Em sessaó de I 2 de junho foi nomeado para a commissaó de fazen.da.
.
N aô faltou ás sessões nesta primeira épocha, mas só
assistia ás seguintes.
Yot ações nominaes.

Q!Jal será o maxi mo da pena para os·
,abusos da liberdade d'i'mprensa contra
•
• ,
• • 1ood)ooo réis.
particulares
Dicto contra o estado ? •
S annos de prisaó '
• • • e a 5 parte dos bens.
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros _do tribunal
de protecçaó de liberdade d'imprensa ? 6oo~ooo réi~
N. B. As suas opiniões relativvs á censura previa dos
bispos , e ao proteeto do procurador da casa da Raynha ,
parecem-nos pouco analogas com as ideas, sentimentos , e
t'ontade de uma Naçaó que re.assurnio a sua essencial soberania para se constiruir em um systema liberal, e com
firme proposito de naó consentir que se lhe impugnasse o
syHema que tinha adoptado, nem oppuze!;sem embaraços
a? seu progresso_. Naó assistia ás outras voraç6es.
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FRANCISCO DE LEMOS BETTENCOURT
Deput ~do pela próvincla da

Estremadura~

Compareceo ·na sessaô preparatotia de 24 de janeiro.
Na de j de fevereiro opinou que ·se conserva~sem us representantes das Ilhas ·adjacentes a Portugal. Na de 6 fallou . a favor da. amnistia dos que tinhaõ acompanhaQo e
serv1do no exercit~ Ftancez. Na de 7 defendeo 'que se de.,.
viaó abolir todas as coutadas em terrenos pardcuiares, que
sómente as haja em ter_renos proprios d'el-Rey, e que
sejaó tapadós. Na mesma foi nomeado por 71 vot~s · para a cornissaõ de agricultura. Na de 8 sustentou que deviaô abolir·s€ os d.ireitos banaes , devendo haver com a
aboliçaõ de alguns impostos, com~ alcavalas etc. alguma circunspecçaó. Na de 10 propoz que o projecto de reformá
da _companhia do alto Douro se adiasse indefinidamente,
accrescentando que , p-àra evitar a ruina dos lavradóres,
seria conveniente que naquelle mesmo dia se pudesse fazer
pelo correio o aviso _certo de gue o congrésso por orá
se n_aó intromettia nesta. reforma. Na de ) de março ponderou que, par~ o erario prosperar , se devia prornov~r
o consumo dos fructos existentes , e que só assim , augmentando o numerario, se poderiaó obter meios pa~a a
amortizaça..õ da _divida publica ; concluindo que o congresso devia habilitar a cornmissaõ de agricultura para
propor um projecto, que affiançasse ao publico que se ia
a lançar m?.Ó de, meios melhoradores da decadencia da
agricultura • . Na de· 13 offereceo para as -despesas do , estado o que, lhe tocava pelo serviço feito na junta preparatoria das Cortes. Na de 22 requereo que," para se approvar, -e mencionar seu auctor, se fizesse appareéer um
plano de est abdecimento para recolher mendigos, cegos & , para cuja fundaçaõ o aQctor offereceo 400:ooo
réis Na de 26 propoz, que quando o decrero de -aboliçaó
dos direitos bànaes voltasse á commissaó para nova redac~

N
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çaó, todas ftS emendas ás ·palavras - direitos banaes -fossem especificadas pãra se ter minar este importante decreto. Na mesma defendeo a resti tuiçaó aos moradores de
Li~boa do lealdamento, i5errpçôes, e franquezas na· forma
dos ca p. 125 , e 126 do seu foral , de que estavaó .privados ; e. req uereo a a bdiçaó de portagem, siza. , ferrado,
e quaesquer ou tras imposições directas, ou indirectas que
se pagaó nas feiras das provincias, tanto rela ti v as ao gado, como aos fructos nacionaes. Na de 4 de abril', faf ...
land<t -a favor do projecto ·dcs cereaes, sustentou que a
providencia remporaria mais prompra para animar a agricult.ura era pro hi bir agora a · eQtrada de cereaes estrangeiros. Na de 7, tendo abonado os procedimentos da
junra dos juros , concluio defendendo a doutrina do art,
8. do decreto para a amorrizaçaõ da divida pnblica. Na
de 10 propoz que. se exigisse da regencia a rela~aõ dos
generos cereaes exi-Stenres no reyno , e no terreiro publico , e o parecer da commissaó do mesmo, e demais
documentos ~ por onde _coristas~e quanto tempo pode~iaó
abastar. Na de 11 apresentou documentos para mostrar
os princípios em que a coromissaó de agricultura se fundara para formar o decreto dos cereaes, e mostrou a necessidade do mesmo decreto. Na de 12 reprovou rwvamente a entrada illimitada de generos cereaes estrangeir-os , e fallou a favor do mesmo decreto. Na de 14 elo·
giou o subjeiro nomeado· pela regencia para examinar o estado ·da fazenda ... da univerádade de Coimbra, e defendeo
o bi~po reformador reytor, naó o considerando como causa unica das prevaricações da jnnta da fazenda. Na de
28 , · depois de ter anribuido a Stock ler todas as desgraças
da Ilha Tercdra , propoz que , para extinguillas, ·bastava mand:ar o decreto d'ei-Rey do seu juramento á
Constituiçaó., e que de forma nenhuma se mandassem tro·
pas. Na mesma , discorrendo sobre a causa da decadencia da agriculrura do azeite, oppoz· se a ql1e se formasse deposito deste genero, por causa dos contrabandos•.
1'ornou a fallar ,_ e disse q,ue quando houver porto-franco,_

'-'
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entaó admitti.rá -depositos. Na de 30 ·ponderou que quan .. .
do el-Rei ·no sea juramento. á Constituiçaõ no Rio de
Janei_ro. diz que. approvava tudo qu~nto"" se.u filho ti~ha
feito~ JSW- be mais do -qt:Je uma procuraçao. fornou a fal- ·~
}ar, e observou que ~I· Rey na-ó hade fazer o que o congresso. quizer , mas. sim o qu~ · lhe pàrece.r justo '· P?rqL~e. .
vinguem o pode ou. ·deve ·ohngar. Na mesma mcnctonou
0 an imo con jtitucional dos habitan,tes da Ilha Terceira ,
e que o despotic.o governo' de Stdckler tinha por todo~
os meios ryrannicos obstado ao seu desinvolvimento. Na
de g de mayo propoz que. se auctorizasse a regencia para
mandar dar entrada por deposito aos cereaes entrados ha
tres dias· e meio em 72. navios no porto de Li sboa, e para seus donos _sailirem com elles como e quando quizes·
sem .. Fallou. nova·mente, e estranhou: qu€ ainda a regencia
naõ tiyesse public_ado e decreto dos cereaes ha tantos
dias expedido do congresso. Na mesma foi nom~ado em
co.mmissaó para indicar os meios de remediar o damno,
que ia produzir a entrada dos 72 navios com generos c~
reaes. Na de 12 vototf que aos contrabandistas devia
impor se a pena de infamia ,' e até de naturalizaçaó. Tornou a fallar, e accrescentou que lambem de viaó s_er p:mi•
dos os cooperadores secund <üios, como arraes &c. Na de .
15 defendeo que á camer'a do Funchal perte,pda a no ..
mea~aõ do gua·rda mór da saude naguella · cid ade.
.
. Na de 30 sustentou que posto que seja justíssima a Iiberd::~de do COtf!mercio, com tudo naõ pode ter lugar ro
'nosso payz , porque ataca directamente os interesses de
classes uteis, como mercadores, fanqueiros &c., e a ela [.;.
se dos v~ndilhões e dos- rendeiros he extremamente prejudicial. N.a m.esma foi no~eado par.~ ~spe~~! .S.)'!J.• á P,or:
ta do palac10 das Necesstd-a des, ec. aÇpf1Jpacnh<all~ ate a
salla das Cortes. Na do I. de junillÓ c) r;formõ úasobre o
estado da Ilha Terceira, orando a fa~of clo& seus IJabitan·
tes, e affirmando que a illusa-õ de algui1s, e as desordens
alli acontecidas foraô devfdas áo governador Stockler, ao
bispo, e aos seus sequazes; e que as tramas anarchicas de
N~
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todos estes estol''varaõ a decretada vinda do.governador, e do
bispo. Na de z, ap,re!3en.tando , ao 'congresso duas cart ~ s
de fe :iciraç ó e pres raç2ó de homenagem de muitos habitantes da Ilha T'erceira, certificou o seu animo consti- ,
tucional, e seu reconh~cimento pelo socego qrue lhe h:d
re.stitujr a fragata Perola. Na de 5 tratando se do ,projecto sobre a entrada das lans de Hespanha , votou que
se lhe estab~lecesse o direito de 5 reis por arratel , tanto
porque . he muito modico e·m comparaçaõ dos direi ros an~
tecedentes , corno para obrigar os conducrores a acudir
ás alfandegas 1 e evitar-se assim o contrabando. Tornou a
. fallar, e opinou que .os conductores d,essem fi ança, naô
do total da partida, mas quanto ,bastasse. para os estirnu.
]ar a voltar com a certidaõ da existencia das lans nas alfand ega·s. Na de 7 foi nomeado em deputaçaó funebre, e
n~ de Ii para a commissaó de agricultura. Na de 18
tlefcndeo os hab.itanrcs da ilha Terceira , votando que se
admatisse a sua depuraçaó, posto que os seus títulos ve...
nhaó infectados com as :assignaturas de Stockler , e do
bi spo ; que esta admissaó se naó he de jusüç~ , he de politica , e ultimamente attribuio a Srockler todo o ·mal aili acontecido . Na de 2:. ponderou que, fazend'o~ se a refor•
ma da companhia do alro··Douro, se attenda a que o
impost<? do vinho Porto he maior que em Lisboa 50 po-r
cen(o, e a que sobre a qualidade h'\ rambem nesta cida•
de mais esmero. Na de 27 opinou que os membros de
qua lquer commissaó temperaria tflaÔ devem ser privados
dos ordenados que cobraó , peios, seus empregos permanentes , e que estando as Cortes neste caso, naó deve-m
<>s deputados empregados Bmittar se só á sua ajuda d·e
,cu~to , duraQte a depuraçaô, tanto em consequencia dos
relevat;~es c· servi~oS: que. emaó ~perando, como pela ab~
tracçao,. dos se~s !1egoc10s· paruculare~ , a. que o· ·prese ate
m·inis'tcl'rió bs obrigá:;

/.

.

.

IOl

Votações nomi11aes..
-Camaras duas, ou uma? • • •
Véro absoluto ? •
• •
V éto suspensi v_
o , ou nenhum ? •
Haverá conselho r de estado? • •
Sefá o conselho
estado proposto ou nomeado pelas- C~ntes ?
Q9al . . será -o maximo da pena pa-ra
-os abusos da liberdade de imprensa contra particulares? • • • . • o • •

de

Náó assistio.
Naó assistia ..
Suspensivo. ,
Sim.
Nom~aao.

.

Iood)ooo. r~~s ~
10 a nnos

depnsao, e

Dicto contra o estado ? • ... • ·• • 2oo(j)ooo ré is _em
\ ~.
dinhe1ro.
Deve passar-se decreto , declaran~ .
que qualquer auctoridade que se recu-·
se a jurar as bases da Constiruiçaô
Portugreza , deixa de ser Cidadaó Portuguez ,~ o
• .
•
•
•
•
o
•
nn.
Deve sa h ir do ~ reyno, quem naó
·quizer jurar as bases- da Constituiça6
Portugeza ? • • • •
• • •
Situ.
Qu:.d deve ser o orde'nado, que se
esrabeleça aos membros, do tribunal
da 'prorecçaõ da liberdJde de imprensa ? 6ooçbooo ré is·.
Faltou em 19 de mayo, 12· , . e 26 de junho.
/
N. B. Durante esta primeira epocha, dous objectos·
absrrahiraõ · quasi excJusiva_rúente a artençaó do iilüsrre
deputado Bettencourt, a saber: o estado da no'Ssa agrkul -·
tura , e a a-narchia da Ilha Terceiri, saa patria. Em ,
quanto ao -primeiro andoü em verdade mui bem, propoz .muiras providencias uteis, e expendço muitas ideas sans ;
seria para desejar· que ourrotanro lhe acontecesse em quanG
to ao segundo ; mas . parece~ nos que algum ' tanto deixou.

s·
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sobrepujar o amor do- sell payz nata! á inteireza do re.
presenrance da Naçaõ. Deve-se-lhe em grande parte o exce'llenre decreto ,dos cereaes : pugnou pela a boi içaó dos direi tos ba naes : apoyou a li herdade d 'imprensa : na sessaó
de 13 de março fez um generoso offerecimento para as
despesas do estado : . as suas votações foraó quasi todas
liheracs, e naó ha duviqa que tem constantemente mostrado oprimas intenções; todavia naõ podemos deixar de
estranhar que naó assistisse ás duas imporrantissimas vo..
taçóes sobre duas cameras e veto abs0luto ; nem pode
por isso mesmo deixar de hos lembrar o que dizia Rousséau aos Polacos '' Vós naó sabeis quanto custa o grangear um'alma republicana !
I

V FRANCISCO

DE MAGALHÃES ·oE ARAUJO
PIMENTEL.

Deputado pela provincia do Minho.
Compareceo e foraó verificados seus poderes e titulo

na sessaõ de 26 de janeiro.
. Na sessaõ de 8 de fevereiro foi nomeado por· 54 votos para a commissaó de guerra.
Na sessaó de 5 de abril assignou o projecto para a
extinc~aó do commissariado.

r?'otações
nominaes•
..
Ca,meras dua-s , ou Uma ? • • •
Véco absoluto ? • • • • • •
V éro suspensivo ou nenhum ? • •
Haverá con3elho de estado?
•
Será ·o conselho de eslado propos ·
to , ou nomeado pelas cortes ? • .,
~al será o maximo da pena para os

Uma.
Naó.
Suspensivo.
Sim.
Proposto.
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· a~uc:os da lib-e rdade da imprensa con ..
tr.a parti cul ares? •
• • • Um · terço dos bem;.
5 a nnos de prisaó
Dicto contra o e_? tado ? •
• • sómente.
Deve pa ss ar se decr-eto, declaran·
do que qu al quer aucforidade que se
recuse a jurar as bases da Contituiçaó Porrugueza deixa de ser cida- . _
daó Porruguez ? • • • • • • • Sun ..
Deve sahir do reyno quem naó quiser jurar as bases da Constituiç-aó
Portugueza ? •
.•
Sim.
. Q ta! dev-e ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaõ d.a liberdad-e d'imprensa ? 6oo(/Jooo réis
.Deixou de concorrer ao congresso nos dias 31 de
março , 30 de mayo ~ 6 ,_9 e 30 de junho.
·
N. B. Fallou pouco, e as suas votações foraó regulares, á excepçaó da exce~si va pena que arbitrou para os abusos de l1berdade d'irnprensa contra particulares, comp.aran- . ,
do-a com a ql!e arbirrou para os abusos conrra o ~stado·.

FRANCISCO MANOE~L TRIGOSO DE ÁRAGAÕ V
MORAv-fO
Deputado

pela província da Beira.

Foraô verificados os seus po~res em sessaõ de ·7 de
fevereiro de I 8.l 1. Na sess.aõ de 10 foi por acc!ama~aó
, nomeado_ para a commissaó d'instrucçaó publica. , Na de
14 oppo~-se á liberdade d'.imp·rensa-, exigindo censura prévia ranto em materia's rel _igi·osas como nas politi-cas: naõ
se contentando, refarivamente áquellas, que sómente abra n-..
gesse moral e dogma, pertendia além disso que se estendesse á disciplina em geral da igreja, e em . particular
á da igreja Lusitana. ,. E.m I) foi um dos 32 · que v;otáraó

pela censura prévia em ma terias de religiaó, -e um dos ' &
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que ,votáraó por el!a 'ta mbem ·nas outras - obras, com ti!
restricções que . declarou no seu voro. Em 22 , quando se
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discutia o arr. 21 das ba~es, depois de um longo di~cur
so , , em que 5e propoz a dar mais preponderancia ao po·
der execut.ivo , foi · de opiniaô que houvesse duas canzeras, ou véto absolutfJ. Em _26 sustentou esta mesma
opintaõ em outro longo discurso , e foi' por essa occasÍeiÔ
que se ouvia pela primeira vez no congresso algum rumor
de desapprovaçaô das _galerias. Em sessaô de 5 de ~ar
ço foi nomeado para ·a commissaõ de agricultura ·na par..
te que dissesse respeito a foraes. Na de 17 , qu-ando ·o
deputado Miranda propoz que se extinguis-sem os privi..
legíos exclusivos particulares, procedentes de leys munici paes , foi· de·· parecer que se fizesse, mas com restric~ôes.
Na de 26, apresenrando·se já redigido o decreto de ·ex- ·
tincçaó dos direitos banaes, propoz que se omittisse por
demasiado escura a palavra banaes e que fosse
substituida por - direito exclusivo - pàra melhor · in·
telligencia publica: proposta qu(! o deputado Bettencourt
combateo e destruio victoriosamente 1 dando ~o mesri1o tempo a conhecer o fim a que se destinava. (Esta impugnaçaô he digna de ser lida. _Diario n. 43 Trigoso pqg.
362. - Bettencourt pag. 363. ) Em sessaõ de 3I sobre a
recusa do patriarcha a jurar as bases, foi de parecer que a
·isto se naõ désse uma taó excessiva importancia, por ser
rar procedimento fi! ho da allucinaçaõ e má os conselhos.
Na sessaô de 2 de abril opinou que se determinasse, que
toda a. . . ·pessoa · que naõ jurasse as bases, fosse desnaruralizad_a ; porém que se deixasse á regeocia o tàzer applicaçaó desta ley. Em 3, dis,cutindo-se o art. 4· do projecto de amortizaçaõ de __divida publica, no qual se tratava 'de patriarchaL', exigio que se reconhecesse que os be·
neficios tem um direito perpétuo, e foi de opiniaõ , que
seguindo a ordem dás cornmendas, sómenre se destinasse
para o pag2mento da divida publica o rendimento daquel·
les beneficias que fossem vagando;, ~que unindo-se as duas
!gr~jas, basilica e patria~chal , se poderia entaó obrer maior
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economia, pelá dim·inuiçaó dos officios: -devendo reconlH~..
·cer-se à e~sencfal distin:çaõ entre officio.s e beneficias, ê

:rnostr3ndo que ~stes naó tinha6 a narureza dos orden::tdos
e sal<~rios, smtentou que naó podiaõ ser tirados pelo po•
der civil !'em contravir aos princípios ,de ju"t ~ ~a .. C. Devern
]êr-se os seus discürsos e admirar os ra ros pnnc1p1os q~e
apresen,t aó! Oiar-. n. 43· pag. 443· e 4)0·) Em 6 pedto
que se naó crimi~asse o collegio d'injusto no negociO do
opposiror Antonio -Joaquim de Aguiar, sem ~n; o mesmo
collegio fosse ouvido. Em 9 apresenwu um offic ·to do prO·
·vedor das lezirias relatando a triste siruaçaõ dos lavra•
d':"lres do ·Ribarejo 'pela illim itada importaçaõ de trigos de
Hcspanha, sendo de opiniaó que todo o que. entras~e flH:~e romado por contrabando; apoyou a necessidade da prohibiçaõ, e que se aucrorízassem as denuncias. Em 27 opbyou
a re-moçaõ dos Ar~ahidos do convento de Mafra, que tos•
sem substituidos pelos Vicente~, e lttmbrou o mcrdo de se
conservar .o edificio em bom estado. Em 30 ponderou que
havia equivoco sobre a p~lavra - approvar - - (contra
a qua I se pro re~ r ava no congresso por ant i·consrituçiona l )
por quanto el.Rey , respectivamente a Portugal reconbe.
âa, e respectivamente ao Reyno-U nido, que ainda· ·naó
estava todo represenrado, approva'Va. Qliz depois fallar
sobre o mesmo ass~írnpto por segunda vez, e foi çhamado á ordem. Em sessaó de 5 de mL-~yo, sobre o projectÓ dos
regulares, ponderou que devia ser considerado em diversos
ponto~ de vi!'ta.: se eraó ure~s- as cong.regaçoes religiosas:
-se dev1a6 reduztr-se, &c. D1scorreo largamente sobre 0
~s~umyro , e ~ final concluio que devia prohibir-se a ad.
,mtssao de novtços, ·e m quanto se naó fixasse o numero certo de conventos, e o numero certo d'individuos em cada convento, o que se devia logo fazer. Em B foi . õomea·
do em commissaõ para redigir a can-a a S. · M. Em 1 I
fallou a respeito de congruas de parochos ; porém diz o
raçhr,grapho Mani ,, que se na o ouvio. Aroyou' o deputa•
do Sarmento para elle com o deputado Moura , e o ~u.
~'to r do pro;Jecto redi girem os quesitos. A poyou tambem
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o deputado Moura na opitiiaõ de serem- os dízimos
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tributo, que tem · um destino religioso. Em 15 votou pela suppressaõ dos artigos 13 e 14 do projecto da congrua
dos parochos. Oppoz-se a que fossem as escholas fiscaliza·
das pelos parochos, porque essa fiscalizaçaõ pertence á junta ~ da directoria. Em sessao de 19 pedia por escripto li·
cença, e lhe foi concedida em quanto se achasse de no~
jo pela morte de seu irmaõ. Em 29 disse que a collecta
devia ser igual para os commendadores de Malta , e para.
os ecclesiasticos. Em 10 opinou que o senado de Lisboa
occupasse na apresentaçaõ a S. M. o lugar costumado ; '
e que, pelo que pertencia á igreja a que el-R~y iria, sendo porelle escolhida, depressa se-apromptava. Opinou que
lhe parecia melhor que fosse o ministro dos negocios do
reyno , e na o o da marinha , destinado para o desembarque de S. M. Propoz que neste dia os deputados usassem
vestidos de seda. Em .sessaó do 1 de junho na discussaó
sobre liberdade d'imprensa , 'perguntou que limites devia
ter a propriedade dos livros feitos por uma sociedade lite·
raria , ou corporaçaõ religiosa. Em 7 foi nomeado p-ar~
a commissaõ das commiss6es , . e tambem para a deputa·
çaõ funebre que devia assistir ao funeral do deputado sub..stituto Francisco Antonio de Resen.de. Em 9 votou que
naó havia nenhum inconveniente eqt -se reunir o prioradQ
de Portugal. Em 12 úatando-se de se determinar á fegencia que nomeasse uma commis-saõ ·para inventariar, classincar, e examinar os papeis· das repartiçóes · que soffrêra<S
o incendio no dia 10, em qu~ nao entrassem officiaes em·
pregados nestas mesmas repartições , oppoz-se a esta clausula. Em 14 votou que se declarasse na acta que uma da:S
rasoes porque .as Cortes naó sanccionavaó o emprestimo
para o banco do Rio de Janeiro era por nao estar ainda
reunida a repr.esentaçao do Brasil; e que, quando o estivesse , entaõ se trataria o negocio. 1."ratando~se do parecer sobre d iplomaticos, apresentado pela respectiva com·
missaõ ' foi de parecer que ao congresso só ll~e penencia
determinar o 'facto; . e naó lhe. pertencia por modo ne~
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· nhum a appl].caçaó, e p-or )sso a admissaó dos diploma ..
ti c os naó de via s~r considerada como pena , ~enaõ . como
- 1nedida necessaria, Oppoz-se á resoluç c"J.Ó de que tossem
removidos por haverem perdido a confianç~ . .da Na~a6 ,
porque era suppôr dólo _nos acros que practicáraô, edis..
·se gue isso só - pertencia ao juiz que depois ha-de ju!ga.I]{)s. Disse r:a~bem - que naó via qual era o crime porque
os diplomaticos haviaó de ser desnaturalizados, nem po-:
dia servir de norma o caso do patriarcha , · po rque, sen.do €1Je .diverso _, naó se podia :<1pplicar o mesmo pr.incipio•.
Em 18 VQ·tou -que n~n:guem devia ensinar sem ser examinado. Tratando s~ dos acontecimentos da Ilha Terceira ,
ju 1gou que ta1Ho ali-i corn:o na Madeira se -deviaó a.brir_
d-evassas.. Em 10 opioou c-ontra o an. 8. do .projecto sobre -c@llecta ecclesia5tic.a.: .e fallando largamente sobre o
~rssump.tc), disse qu~ .se o rendimento fosse sómente para
os bispos ., ha.starria·ó só doze miJ cruzados; mas .o.s bispos
tem -obrigaçaó de dar esmola: e que se-rá dos pobres ? .O seu. ~~arecer fo~i ·(i) mesmo que a .respeito dos beneficies
em geral ; ·e ~ertendeo -que em lugar de pens.ões Jegitinras ae -disse-sse encar,gor ~ Tra.tande-se do arr. Ia. de mes1110 p-Hljec.ro votou que a collect-a .fosse applicada .para
~mor.t-izaç<!_ó .da dht-ida :J>u.blica , e naó par~ as d~-spesas
~o rrentes, por-que estas esta·Ó, t:t cargo de todos ,~ cidadãos•
.Em z6 tratando-se d.e ·uma indica.ça~ó do .deputado Caldei ...
r~ )'ara que -OS Fr:elados rn-aõ fiz.es~em doações de .benefi.cios, ·dis$e·: ,que .n.a9 '~linha l.uga.r· o .mand.ar"se simiJ.hant~
ordem , porque depois de lhe serem mondados O·S quesi;
tos, os ordinarios naó haviaó de . collar. Tratando -se de
reformados, e mqnte--pi~,. ·o,pmou que deviaó ser pagos ·
pela caixa de amortizac:;aó em concorrencia com os outros
crédores: (e .nesre qisc.ursp ~a (um« nota.vel --r.eflé~a,ó lque
deve lêr ee no. di-a.rio n. 1.1 2.. pag. I 3)0· ~ -E m z8-susten·
tau que ,se naô deNiaõ ~bo:Jir .as .graüfic~.çóes aos empregados _publ.icfi>S .prestançlo . e-stes ·-serviços ext,r-aor4in~~ios.
Opinou que o paragrapho sobre ·o ·objecto .de ordenados
do santo o-fficio, era desri~cessado 11or --ser de ley. JledJo
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que . o · projecto sobre foraes proposto pelo deputado
So:uea Franco se unisse a um que elle mesmo ( Trigoso ) tinha feit~ por ordem do antigo governo, e
que delles reunidos se fizesse um terceiro projecto para se
offerecer ao congresso. Em 30 votou que elO p-rovedor das
obras da casa real se determinasse, que formasse uma conta das despesas dos concerros dos palacios, e que sendo
legalizada pelos mestres respectivos a mandasse ao ministro do thesouro que I he remetrerta o pedido , sem que
nunca se excedesse a quota a.nnual ; e que a el-Rey · se
deixa~se o arbitrio de n1andar tàz~r os concertos que quizesse. Sustentol::l que a dotaçao d'el-Rey se deve cáku]ar sobre o rendimento da casa de Bragança, de que he
· administrador como curador legitimo de .seu filho; e logo que o principe rea) venha· para Portuga-l , se lhe deve
entreg-ar : mas sabidos já enta6 <;>s rendimentos da Brasil
se pode augmehtar nesse caso a ·dotaçaó , que provisoria.
mente se estabelece. Depois mostrou que havia grande ra~
sáó de differença entre a casa de Bra~ança e a casa d'In.:
fantado, devendo aquella considerar-se. como propriedade
particular, composta na maior parte de bens patrim~
niaes ·: fazendo com tudo em ambas ellas a excepçaó dos
bens de coroa e ordens, porque esses devialS ·seguir- as medidas geraes que para taes bens se adoptassem. Em 2 de
julho assegurou que a comrnissaô _d'tnstrncçaó publica sem•
pre h~ via de proceder com a mesma igualdade, quer fos•
se com um tente de prima· ' quer com out.ro profe·ssor dt
llualque·r c·lasse ~lfe elle fosse~
·
·
YotafÕé.r nominaeJ'.

Duas c.ameras Otl' uma·? • • • •
V éto absoluto: ? • • • • • •
Véto suspensivo ou nenhum ? .. . •
Haverá conselho d'estado? • • •
Será o conselho d'estado proposto
·ou nomeado pelas· Cones ?.- • • •

Duas.
Sim.
Suspensivo.
Naó assistio~

Proposto..
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OJtal será o maxímo da pena para os

abuzos da liberdade d'imprensa contra parriculares ? • • • •
• • Naõ assistio. '
Dito contra o estado ? • • • • NaáJ ass.istio.
Deve passar-se decreto ·declarando que quaJcjuer auctoridade que se re- ·
.cuse a jurar as bases da Constitu!çaó
fortugueza deixa de ser cidadC~õ Portuguez .~ • • • • • • • • o o s·tm.
Deve sa bir do reyno quem naó quizer jurar as bases da Consrituiçaó ? Sim.
Qual deve ·ser o ordenado que se estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaó de liberdade d'irnprema ? • Naõ assistia.
Deixou de co'mparecer nas . sessões de 16, 18, 19,
· 21, 21, 23 , 14, · 15, e 26 ·de mayo.
No Bo Passou a primeira epocha ( e muito receiamos
que passe toda a legisladura ) sem que o ii lustre deputado ·
Francisco Manoel Trigoso de Aragaõ Morato fizesse hu ..
. ma s6 indicaçao, e propuzesse um unico projecto ! ~ !
Q!1al seria o · motivo ? Julgará elle por ventura que a Na: çaõ estava taõ -bem constituída. e administrada , que na·Ó
precisasse ·de reformas, e melhoramento? Tal naó podia
. julgar ; porque só para se melhorar , e reformar he ·que a
~1
~
v
· ....-,.açào procurou regenerar-se ; e para tratar de rnelhorame.n tos, reformas , e Constiruiçaó . he que os seus c-onsfi..
ruintes o elegeraõ, e revestif3o de poderes. Será por ri·
. mi'dez e re.ceio das proprias · forças que o i Ilustre depurado
se tenha eximido de produzir as suas ideas, ·e de pro·
por indicaçóes e projectos ? Tambem o naó accreditamos;
pc rque, alem da consci·encia de seus talentos e bom saber,
{que realmente os possue) ja rem pÇir exper iencia que
naó he reputado infecundo, por isso . meso1o que no afltigo regimen era e II e um dos individuas ma i~ empregados em melhoramentos e reformas , t~nro administrativ-a-s,
como !iterarias. Naô he pois pela inaptidaó do repFesen·.
aante : naó he porque os repr~entados o naó precisem· ~ etl•
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taó ' porque será? Nús o -ignoramos, mas tàlvez qtte a
opiniaõ publica melhor o po~sa conhe~ er. Passando de. ta _
con:: ideráçaó a examina Ilo _-na dedu , çaó . chronológka _de
suas opinróêi c ' .voto~, . achamos que .se· oppoz a liber ..
dade d'imprensa; votou por duas cameras , · e pgr ve.
to absoluto; exigia restricções na óctincç. <) d-oi privile.
gios exclusivos paniéula·res ; achou_ que naó devia' dar se
excessiva importancia_ á recusa - do patria~.cha em jurar as
bases ; sustentou a perpetuidade de direiro nO$ beneficio ~ ,
e que o poder civil .na6 podia intrometter-se a' tirar-Jhe~
·os rendimentos !em contravir aos prind piós de justiça,
por elles naõ terem -a natureza de ordenados; defe ndeo
em parte os diplom'aticos, que -obráraó hostil mente ~bn·
tra a rege·neraçaó da patda., etC., 0~vrdanros G]UC "O C'S •
,.p i·rito essencial destàs -opin~nes este1a .em hJrmon:ia com
o voto dos representados ,. l-e rcom .a :pro!perid~rde do Sf$·
'lema - ·constitaciona1 naque'He porito -de liberalidade que
elles clesejaõ , e expre'Ssametite de:cluáraõ em · ·soas procora'çóes. Na'0 -dei'Xaremos em .sirenció a'·maneira v.àdllante
!com que ·o ·jllu-stre de·purado tem .eminido ·as ,s.uas ;oplinióm,
quasi semqre acompaDhadàs de hu~m .· W... -t:alve.z .-... 'par'tceme mait acertado ._ poáerti 1l'Conteter etc., da'ndb-le
t:por esre modo qua-si -sempr-e ás condiciorraei te cdes:pre~ an
. do os po1itivos nas _materia·s ·de ·mais séNa , gnavidade. Em
grande conta houvemos a sua p-hilantropia quando · eiUe
julgou pequena a cungrua dos bis·pos em doze .mil ~l'U•
0ados, por que os ju~gavà ·com obrriga'ÇaÓ ·de dar ·esmn•
bs :. .accrescenrando . - ,., ·e q·ue ..será · -ent&tÓ dos pobres?
~ '' Ao tnes·mo tempo acdmiramos depois a co'ntradi;c.
çaõ e·m taõ louvavel ~sentimento , quando, lrat-ando--se de ·
·reforll!ados e monte-pio , <!>S ·pert:endeo i!gua lar em so11te
'com ·os outros credores do ·estado, fazendo.- lhes •pa-ga·r pelo
r cofre ·de amortiza.çaó da divida pnblica ., e·'o~ julg.ava fe. Jizes e .contentes -por terern hbma hypotheca 'segura á sua ·
divida; quando elles o que precisaõ he 1pa'ô'" e naó hy·pofha,-oas! Ignoramos tambem como o iFlustre deputado coocHia ~om .os princ~pios de · jus,tiça o procedimeato .qlle
1
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teve com o porteiro das Cones , ( conhecido pel9 nome
de .IVianoa-1 d~ Sóla ) no tempo de ~ua preddencia , fazendo sypprir logo o lugar de que o despedio, a titulo.
de hum cdflle que se n~ó verificou ; e q4e pór jss9 , de :!\
poi.s d·e ter sido victirna da calumnia , o está sendo hojeda fom~ e da m iseria. Se dejxamos a primeira ·epocha.,
e o observamos nas subsequentes, as suas votações e pa- . ,
receres, parriçularm~nte a respeito do !lrasi) ~ nos parecem, naó só pouco .vantajosos ao inreresse da Naçaõ ,
mas contradicforios entre si , o que naô era de esperar de
um legislador conspícuo, e atilado: porque he contradic·
çaó e pem grave Q ter o illusrre deput.;ado equando foi
110meado para membro da commissaó especial ) pedido
que de tal çomqJissaô c;> escusas.sem , porque. tinha cerre- .
za de naõ combinar em princi pios com os i Ilustres deputados do Brasil ; !Tias, a pesar, da preconisada divergencia
de p.rinçipios, foi eJie mesfllO quem na sessaõ de 23 dç
março sustentou com mais vigor que se naõ forrnas!Ç
causa á rebtdde junta de S. Paul~, prepugnou pelo adiamento àa-.quelle nogocio, e na sessaó. do J. de· julho vo~
tou pela ficada do príncipe real no Brasil: proçedimentq
~ste, naó s.6 in~on.sequerne, ma~ inc~mpativel eom a cir·
cuflspecçaó.. do -legisl~dor provi ,d~JJte; e com a penetraçaâ
do holl)em verdadeiramente conh,ecedqr .da marcha das
revoluçó~s ; e t.antp mais quanto el1e ousou, para sus""'
tentar sua o:piniaõ, proferir enph-aticamente as-seguintes expressões - " e pa-ra que se naó diga qu.~ o soberano con·
" gresso, ao dissolver-se , se v.io na precisaó de en" tr,_egar :rett3lha~lo o reyoo , qu.e .9S Por·!Pg,uez~s J_he entregaraó inteiro, e unido. " Isto assentou o illustre d,e · .
putad-o -q-ue teria di-rei~.o d~ d,i.zer a Naçaõ-, \quando a desuniaó do Br~sil fos$e re.su.Jta~lo- de_ s~ é!doptar o contrari~ da ~ua ·opiniaó; pôrem el:la vig'oroij , pre\'a .le~eo; e
fo1 _ avante ; 'Desse 'caso, .se Q r~sultado for a desunia.ô,
será injustiça reto~quir· lhe o argumento ? ;Naô ': antes h.et.n
pel~ con~ratio j~lgamos q·ue h3 m.~it.a rasaó p~ra voltar

saytta

~n

sagtttnntem. E finalmente bem · contr~_djcto-
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ria foi a ~ua opiniaó ácerca da ficada dos deputados -de
Ultramar p:Ha a seguinre legisladura, com a que a este
r~speito, e no mesmo , ~enrido, havia expendido em con•
gresso na sessaõ de 21 de septembro do . anno passado.
~

'..J FRANCISCO DE MELLO. BRAYNER.

Subs-tituto pela província d' Alemtejo.
Fallecid~.

v FRANCISCO DE

PAULA TRAVASSOS.

"
Deputado pela provincia tia Estremadura.

/

Havia s~do tambem eleito deputado pela . provinda
rlo A lemtejo ' e compareceo logo Jll seSli3Õ preparatoria
de 24 de janeiro.
·
Em ses~aó de 27 propoz a forma de ~e verificarem as
~leiç6es dos membro-s da regenc'ia; e foi adoptada. por m_
ais
facil , e exacta.
N·a sessaó de 7 de fevereiro foi nomeado , ' por l7
. \rotos, pára: a commisj:aó de manufacturas e artes~ na de
8, por ·33 votos, para a de instrucçaõ public.l ~ de que
. se escusou na do dia 10: n_a deste dia , por ó8 votos ,
' para a de esraristica : na · de 18., rratando-se do co~se
lho de estado recordou que, para impugnar a !'egund·a
camera se disse, que o conselho de estado havia de ser
o corpo imermedio entre .o poder legislarivo, e o . ·executivo.
.
{
Na se~saó de 7'- de · março foi nomeado para ~ commissaõ especial., que deveria es-tabelecer as .relações ·de
Porruga I com as potencias ha 1 bãrescas: na ·de 28 foi no·
meado para a co~missaõ especial que havia de tratar da
!dorma das - reparr içóc's respecr i vas a marinha , por ocêasiaõ do plano off'erecido pelo. minisr~o de estado des·
la reparti~aó. 1
r
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Na ~es$ao de 12. de abril apoyou o proJe~to dos ce·
~eaes , e le-mbrou os gastos exorbitantes de c.ond.ucçaõ que
fazem ·no Al,e mtejo: na de 14 apresentou um projecto sobre pesos e medidas; fallou sobre o decreto dos ,cereaes
propondo que se estabelecesse preço medio, -e preço re- ·
guiar; e que em quanto o pre.ço fo$Se menor de 700 rei-s
naó se admittisse á venda o trigo estrangeiro .como regra
geral ; marcou as diversàs excepçóes , e sustentou o seu
plano, impugnando o parecer do depurado Luiz Monteiro : na de 16 pedio que se reunisse á commissaô de
estatistica o députado Trigoso, para se ordena·r o novo
systema de pesos e mfldidas: na de 17 oppoz se ao pagamento dos juros proposto no projecto de decreto sobre
prestações : na de 30 opinou que se protestasse contra toda a doutrina do decreto e juramento de 26 de .fevereiro no Rio de Janeiro, .por ser contrario ás· bases da ·Con·
stituiçaõ, aos principias de direito pl}hlico universal , e
por serem deriv~dos do direito feudal. Na sessaô de :.4
de mayo, discutindo-se o projecto das aposentadorias,
fallou a favor dellas, e foi de parecer que subsistis•
sem como estavaó : na de 29 expoz com maior clareza
a emenda que tinha proposto ao art. 2. do projecto da
collecta eccles'Ía·stica ; -e propoz que o art. 3· do mesmo
projecto se podia , unir ao 2 , accresc.entando-se a palavra
- -commendas : na de 30 fói nomeado para esperar sua
magestade á porta do palacio das -necessidades, e accompanhallo. até á sal1a das Cor-tes.
Na sessaó de 5 de junho oppoz--se a que se creasse
outra commissaéS exterior de marinh~, e na · mesma disse
que naô sabia onde estava o contrabando, naó sendo as
lans consumidas nó- reyno : na d.e 12 foi nomeado para a
commissaõ de estatística: na de 19 para a de fazenda ; e
votou que se paga-sse o que se pudesse do monte pio, e
reformados , começando çlesde o primeiro mez, porgue
pe~deriaó quatro começando-se _a pagar de abril : na de 20
opmou , sobre :o art. da coliecta ecclesiastica, que o mi·
mmo deve ser mais baixo, e que se devefá tomar o _de
p
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seis mil cruzados ; e votou pela divisaó da collecta ecclesiastica, a metade para a _divida nacioAal , e ametade
' para as despesas urgentes : na de 26· disse que para pa.
gamenro dos juros se tinha determinado . a venda dos bens
nacionaes , e votou que a ~ollecta ecclesiast ica fosse a p..
plicada para pagamento de reformados, monte-pio, e ordenados: na de 28 op1nou que quem tivesse um bene •
. ficio ecclesiastico de 6oo(/Jooo reis, vencesse só amerade do ordenado da inquisiçaó : e na de 30 se adoptou o
seu rnethodo para o escrutinio· das propostas para conselheiros de estado.

Votos nominaes.
Cameras duas, ou uma?
•
V éto ab!'oluto ?
•
• • •
Véro smpensivo, ou nenhum? •
Hdverá conselho de estado? • •
Será o com>ellw de estado proposto on nomeado pelas Cortes? •
•
Qyál será o maximo da pena para os
abusos da Ii berdade de imprensa con• •
•
tra part-iculares ? • •

Uma..
Na6.
Suspensivo.
Naõ.
Nomeado.

roo(i)ooo réis.
Prisaô perpetua, e
Ditco. contra o estado ? • • • •
6oo<i)o0ó réis.
Deve passár-se decreto , declarando que qualquer aucwridade que recuse jurar as bases da Consticuiçaó
Portugueza deixa de ser cidadaó Portuguez? •
·~
• • • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem naó
quizer jurar as ba-ses da Constitui~a ó
Portugueza? • • • • • • • • Sim ..
Qual deve ser o ordenado que se
.
estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaõ de liberdade de imprensa ? 6ood)ooo réis
. N. B. Regularissimo em todas as suas opinióes e vo··

"I IS
.tos, ( sa!vq o de prisaõ perpétua , que he ardu(')· )
tem sido o illustre deputado Francisco de Paula Tra.vassos um dos benerneritos representantes da Naçaô, que ,
em perfeita analogj.a com os sentimentos geraes de seus
representados , tem buscado " promover a prosperidade publica, sustentar a dignidade nac~onal , e consolidar no
verda-deiro sentido o systema constitucional. Bem , e muito bem o conhecêraô as duas provindas, que o elegêraó
para seu representante.
-

FRANCISCO DE _ PAULA VIEIRA DA SYLVA.y
TOV AR , BARAÕ DE MOLELLOS.
Deputado peltf pro!J!Jncia da Beira.
·
Apresentou-se logo na ses~ó preparatoria de 24 de
janeiro de 1821. Em 27 apresentou' , por o.ffl!recimento
da iunta preparatoria, um regimento para governo interno
das Cortes. E_m 8 de fevereiro foi por 70 votos nomeado
para a commissaó da guerra. Em I 3 de março di~se que
o serviço que havia feito no governo interino , e na junta preparatoria ~aó tinha por fim o interesse, e por isso
offerecia para as urgencias do estado o ordenado que o
congresso acabava de arbitrar para os que tinhaõ feito
um tal serviço. Em 5 de abril oppoz-se á extincçaó do
commissariado, propondo que se procurassem rodos de
lhe restabelecer o credito. Em 9 opinou que aos quarteis
- mestres se devem dar outras attribuições, quando se .·
fizer a ordenança militar; e apoyou o parecer de que aos
d1irurgióes militares se desse alguma reco_rnpensa , mas naó
.a banda, que só deve pertencer àos officiaes combatentes. Em 1 I apoyou o d~creto dos cereaes , e lembrou
meios de obstar ao contrabando ; e propoz que na apprehensaó se dessem dous terço~ ao apprehensor. Em l2 foi
contrario á opiniaô de que o fornecimento de paó ao exerciro fosse feito pelo· governo. Em 17 apoyou a indicaçaó
do deputado Freire· re!ativa á baixa dos voluntarios, asseguran.do tambem que lhe parecia nenhun_s ·existirem. lnp 2.
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~tou por tres veze.s que se continuasse a tratar da moçaô
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verbal que havia feito relativa aos officiaes inferiores e sol- \
dados que tem 20 annos de bom ~erviço; e que a todos
e!'tes fo~se permittido sentar praça nas companhias de ve•
~era nos, ou, rendo algum meio de subsistencia, se lhes
perminisse que fossem para suas casas, conservando se - lhe~
a. rerça parte do pret competente á sua classe. Em 'l7',
apoyando a proposta do deputado Sarmento , lembrou
que os esquadrões dos regimentos que estao mal montados
viessem coadjuvu a policia, em quanto a regencia · naó
compl€tava este corpo. Redarguio- ao deputado Miránda
sobre a regularidade dos accessos , mostrando que naó
devia attender-se· somente á pura antiguidade despresando
v merecime·nto-. Em 7 de mayo votou que se desse a graduaça<f que requeriaó certos officiaes que tinhaó si_do preteridos. por · outro 1 que havia frequentado os estudos ·de
fortificaçaõ. Em 16, qiscutindo-se o projecto de de.cret-o
sobre a- importaçaó do azeite estrangeiro, fo-i de o-piniaõ
que· se· prohibisse ; e que se facilita.sse a cultura e. a exJ?Or-taçaó do do paiz , promovendo-a áté mesmo com premio. Em 24 instou novamente· que se discutisse a sua in•
dicaçaó relativa aos officiaes inferiores, e soldados que·
t:em mais de vinte annos de bom serviço. Em 2.), tratando se de prevHegios , fàllou a favor dos. mil-itar·es,. tan·
to de primeira , coma de segund-a linha. Em· 4 d'e Junho
votou· que acha-va melhor demorar- a expediçaõ da ·Bahia
para · se· tomarem informaç~es , .d o q_ue obrar prec1pirada:mente , ou introm'etter-se· o.. c.ongresso no q~e pertence ao
governo executivo. Em 7· foi nomeado em deputa~a ó funebre qara assisri-r ao funeral do deputado suh:;tituto F-ran·
cisco Antonio> de - Resende. Em 8 · ponderou varíos moti-·
v.os ~dos quaes disse poder· ai nda resolver-se a questaó á·
\1erca : dós· officiaes· exprd1ciona.rics d-a Bania,;: mas naó se
d-el iberava a v·o tar sem ·a· relaç~· Õ' já pedida. Em ' foi de
o:p iniaó que · se modificassem por desneceuaria-s e atali(lntes · a-lg~mas· expressões do ref-atorio sobre os d i.plomà·

tkos : q11ê· o· .<;ongre.s~.o : escrevesse · a. el-Rey expondo-lhe;_

.
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cs- factos, e esperando · que sua

.

n1agest~~e . os removesse ;

e no caso de serem ~-entenciados, que o sejaõ por rribuc
nal competente , e pelas Jeys existentes ':~to tempo do de~
Iicto. Oppoz-se por tanto áo parecer da comrnisst'lÕ em
quanto lhes impunha a privaçaõ de empregos , . (e votou
que nenhuma pena tivessem s~m pre:eder ~or;naçaó de '-'
causa. Em 12 votou que as Cortes· na o pod1ao sem au ...
crorizaçaó d'el Rey enviar novos di plomaticos .; e qtie as
provas contra os existentes naô eraó sufficientes". Na reforma das commhsóes, foi nomeado para a da guerra~
e para a dos prem ios. Em I 4 repeti o o v_oto de que se
participasse a sua magestade tudo o q-ue havia 1relat:i vo a di-plomaticos, para que os removesse ; e tambem novamen ..
te se oppoz a que fossem de€laracto_s inhatreis ·.e inhni...
gos da: patria, por serem penas as mai-s ~raves acerbas(_-,
e horrorosas. Em 15 .fal!ou a favor das vmvas e reformadus; mas propoz o adiamento da questaÓ'. Pedio dis-pen. sa da commissa-ó- de premies. Em 18 defendeo a tropa·
da Ilha Terceira, e votou qúelse esperas-sem os seus deputados para entaõ a pe~erem· . censurar. Em Iy traran~..
do-se de · monte pio e reformados foi de voto que se estabelecessem primiiro fundos, e que depois se·t>t·arasse· dos ,
pagamentos. Em . ·2 3 , tratando-se dos. requerimentos
dos offidaes dimittidos por Beresford , foi ' de parecer
que a commissaõ naõ podi-a fazer ma-i:s da q.ue fez ·
a regenc.ia, e que de se tratar um tal assumpto nad·a tTiajs
podia resultar senaó um~· inutil, discussaó. Fez· granqes
elogios ao governadordu Ma,ranh:ü'J· , C' pedi-o que se JRe
conferissem as distincções- concedid,às aos que se·-rem por-.
tado dignamente em circunstancias iguaes. Em. 2'J, tra-...
rando~se do brigadeiro· Moura , Foi de parecer qU:e· devia
ser attendido. Elll 2·6 t-ratando-se· de reformados e' mot1te
pio·, fa!Jou a· fávor ·, e· d1sse que a seu pagamento -se de-.·
via- fazerqu11nto' antes, e ~orn p~eferencia· · sobre · dividas
que naõ fossem taó' aaendiveis : refurt>u en-tre ' ta-mo- que
O· plano de 18·16 tiv e ~· se desaccreditado e arruinado o:monte pio·:.- disse · que_· a. col!euta ecdesia-stica, se; d.e.srinay.a, pa;-
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ra as corigruas dos parochos , e' com toda a Justiça, pe-lo que- pouco devia /sobejar ; sendo por isso que se devia
lan~ar maó de ou-tras . econ9mias. _
.•
Yotações nominae.r.

Caméras duas ou uma ? • • • • Duas. ·
Véro absoluto? • •
• •
Naó.
Véto suspensivo ou nenhum? • • Suspensivo.
Haverá conselho de estado ? • _. Sitn.
Será o conselho de estado propos·
to ou nomeado pelas Cortes? • • Proposto.
Qyal -será o maximo da pena para
es abusos da liberdade de imprensa
contra particulares ? • • • • • •

r
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régeneraçaõ da patria ; e proteger a trópa da Ilha Terceira. As stJas ultimas votaç6es vaó de accordo com as
primeiras, e só tem de máo, (segundo julgamos) naó o
estarem com a vontade geral de seus constituintes ; ou
concordarem tanto com ellas corno concordaó entre si os
discursos que o illustre deputado faz no congresso com
os que ao depois ~e transcrevem · no~ diarios. He cousa no~
tavel ! Qlem alli o ouve, e depois lê o que ouvio (ou
o que naó ouvio) fica pasmado! He sem duvida a methamorphose mais extraordinaria que se tem visto !

FRANCISCO SIMÕES lYlARGIOCHI

v

Deputado pela provincia da Estremadura.
Compareceo na sessaó preparatoria em 24 de janeiro de 18 2. I , e foi eleito por· ·53 votos pa ra membro da
commissaó para verificaçaõ dos titulos d'deiçaó dos deputados. Em sessaó de 30 foi nomeado para a. commissaó·
encarregada de indicar as com missões que deveriaó crear·se,
e quaes os membros em especial · mais aptos pa~a cada uma
dellas. Na de 3 de fevereiro , impugunou a indicaçdô · do
deputado Bento Pereira do Carmo sobre a convoca~aó de
substitutos pelas provindas d'ultrarnar. Em sessaõ de 5·
propoz para se discutirem os seguintes projectos de ley:
J. sobre a marcha de uma sessaó de Cortes 1. sobre
o estabelecimento da guarda nacional - 3· sobre aboliçaó de tribur9s - 4· sobre soltura de presos - ;. so ..
.bre o acto de prisaó_ - 6. sobre aboliçaõ do juiso da.
inconfidencia - 7• sobre aboliçaõ da inquisiçeõ - 8.
sobre limiraçaõ do poder da policia. Su~tentou na sessaó
de 6 que a presidencia do thesouro e ministerio da fazenda de via reunir se na mesma pessoa. Fallou na mesma .sessa6 a favor da amnistia. Vorcu em sessaó de r; a favor
da liberdade d'impren~a, que sustentou com energia ~de
nodo. Em 26 de fevereiro fallou com toda a eloquencia
contra o véco absoluto , e segunda camera ... Na sessaó

110
de 27, tratando se da inviolabilidade do Rey, e respàn.;
sabi!idade dos ministros, foi de opini"<w que o Rey fos~
se inviolavel politicamente, isto he ~ ~ua administraçaó
politica , -porque no mais, se fosse um injusto aggressor, devia estar subj-€ito ás leys. Q!;tando em 2i se tratou do
comelho d'estado opinou que o naó houvesse, e sustentou
a 'sua opiniaó em 2 de março com ponderosas
rasóe~. Foi nomeado em 7 de março para a commissaó
. especial que deveria estabelecer as relações de Portugal com
as potencias barbarescas. Propoz na s~siaÓ de _:u que se
procurasse um decreto datado no R10 de Janeiro, que
marúlou extinguir as ordens religio~as' -quando as circun ..
stancias da guerra em 1-809 assim o exigiaô. Em 24, na
discussaó do proj,ecto para aboliçaó da inquisiçaó, fez
um longo e energico discurso, requerendo que assim se determinasse. Em sessaô de 28 foi nomeado para a commis~aõ especial que deve tratar da refórma das repartições
respectivas á marinha 1 por occasiaó do plano offerecido
pelo ministro d'.estado desta repartiçaó. Em ~I de março
quando se discutio , se seria preciso nomear um tribunal
que julgasse o patriarcha por haver recusado jurar as ha·
ses da Constiruiçaó, foi de parecer que .se naó creasse, porque
havia tribunaes de sobra, e antes se deveriaó extinguir'
alguns , como por exemplo o da inconfidencia. Na sessaó de z. de abril dis ~e, que quem quizesse naõ estar pelo
pacto social naô era cidadaó, e que por tanto o patriarcha
podia ir para onde quizesse. Apoyou na sessaó de 6 a extincçaõ . do commissariado. Em 9 mostrou que os paga·
dores e quartéis mestres merecem alguma conremplaçaô, e
que se 1hes deferisse o seu requerimento sem prejuiso dos
officiaes combatentei'. N·a sessaõ de 30 de abril pedio que
os deputados dasllhas prestassem juramento antes de votarem~
Em o 1 de mayo disse que era a maior imprudencia extinguir o corpo dos qrtifices engenheiros. Em sessaô de 1.
lembrou que existia ai~da o juiso da inconfidencia , e que
por ser incompatível com o systema constitucional, na<S
devia adminir discussaó, e ser abolido. Na mesma sessaõ
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p~dio qMe o deputado Sarmento aprésentasse _pm projecto.
de extincçaó de intendencia segundo a ~a propost-a, vis..,
to ser · incompleto o que havia. Sustentou as opiniões :àos
deputados Castello Branco~ e·Xav ier·lVlo:nteiro _, de que-na6
deve haver intervençaõ emre·. O · poder eccle'Siast.ico e c·i vil
r.espectivamente ·um ao oútro. Ponderou .r.a .í sess~,õ de · 3
que, querendo dar-se liberd51de á imprensa, era preciso se~
parar della a dependencia da commissa6 estatisrica , pois.
que assim corno se hav.iaó ·feito as nomeações dos depu...
tados sem· esta e por comarcas, o mesmo. se deveria faze~
para os jurados , podendo-se fazer a · escolha destes pelos
eleirores e corr.promissarios: Impugnou na mesma sessa<i
a paridade da comparac;aó com a universidade, mostrando
que pelo alvará de 18o4um voto podia fazer ' mal, · equ~
no estabelecimento do jurado· um voro tende .a fazer bem. Em ses~aó de 5 foi de parecer que o juiso do jurado, que ·
deve julgar o accusado pelos abusos da liberdade d'impren~a , seja 'o do districto' ou domicilio do réo , devendo
o accusador ser obrigado a ir a hi , de maneira que o accusado seja sempre mais favorecido do que o accusador.
Na mesma sessaó observou que nada era 01ais injusto do
que consentir uma profissa6 religiosa em tenra id~de , ..o que
era o mesmn do que cooperar para formar um desgraçado
ou talvez um monstro. Disse com emhusiasmo que consentir que alguem renuncie á sua liberdade he querer des•
truir pelas bases a Constituiçaó, por isso o col]gresso naó
_
deveria·· consenrir em similhantes profissões..
Na sessaó de 9 disse, que ainda naõ- era official o haver o prin cipe · concorrido . pára os acontecimentos do Rio
de Janeiro. Fali ando da carta que o congresso determinpu
enviar-se a el-Rey, ponderou que a palavra carinho.era·
inferior á grandeza da pessoa com quem se trat~va 1 e· á çiignid ade do congresso. Sustentou n art. 6. da Jey da liberdade d'imprensa .. Contráriou a opiniaõ do deputado Alves
do R io, dizendo que fossem protegidos os impressos que
se imprimem fóra / do teyoor, raes . como o azurrague das
Cones , e que fossem distribuidps. VQto!l sobre. o ·a,rt. 8.
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que todas as penas fossem substituidas "pela privaçaó dos
direitos de sociedáde. Ponderou a respeito do art. 10. que
contra o systema constitucional só se podem escre~er fu...i
tilidades , e que quanto mais o quizerem combater, tanto
mais ha-de triumphar. Em 29 disse, que sem demora as
cartas do l\io ·se entregassem a quem viahaó dirigidas,
e que só aos ministros que tinhaó reconhecido a regencia
se participasse o nascimento do príncipe da Beira. Em 30
opinou que as bases da Constituiçaó se levassem a S. M.
para as juràr , e naó para o.Puscar persuadir.
Em sessaó do 1. de junho disse que a dotaçaô d'elRey naô devia ser permanente , mas provisoria e confórme ás forças do thesouro e necessidades do estado. Na de .
4 indicou o modo de ·bem claro çspecificar a jurisdicçaó
dos dous conselhos de jurados.· Na de 5 votou que a providencia de crear commissaô exrerior de marinha se am·
pliasse a todas as partes da administraçaô publica. Na de
6 julgou cruel o artigo 30. da ley d'irnprensa. 'Na de 20
votou que se dividisse a collecta ecclesiastica ametade pa•
ra amortizaçaõ da divida nacional, _e outra para as despe•
sas urgentes. Na de 22 propoz que se imprimissem sepa•
.radamente os pareceres das com missões, pois que pelo atrazamento· do diario naó resultava proveito algum da sua
impressao alli. Em 28 sollicitou a aboliçaõ das gratificaçóes aos empregados, porém sómente as abusivas, como
para sege e cavallo' e os vencimentos .por ex~rnplo aos
officiaes de ·marinha empregados em terra, que venciaõ como se estivesiem embarcados. Na sessaó de 2 de julho
opinou que se devia responder á regencia , que ella he que
tem o poder executivo confiado pela Naçaó, e que por
consequencia verificasse os despachos que fossem confór·
mes á _conveniencia publica.

as

Potações nominaes
Cameras duas oa uma ? • • • • Uma.
.

Vêto absoluto ? • •- • • • • Naô..
~

:

~
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\ · V éto suspensivc> ou nenhum ? • • Nenhúm.
Haverá conselho de eSf;ado ? • • Naó.
Será e conse lho de estado propos- '
to ou nomeado pe!as Cortes ? • • Nomeado.-'
Qual sera o maximo da pen.a para
abusos da liberdade d'hnprensa contra os particulares ? •
• • • • ;o~ooo ré is ..
Qla I ser a o maxi mo da pena para os A Guine a parte dos
conrra o estádo? • •
• • • • bens.
Deve p-assar· se decreto , declarando gue qualquer aucror idade que
recuse juru as bases da Consriruiçaó
Ponugueza deix.1 de;! ser cidadaó Por·
tuguez ? •
• .• • •
•
Deve sahir do reyno quem naõ
quizer jurar as bases da Constituiçaó
Po:rugueza ? • • • • • • • • Sim.
Q!al deve ser o ordenado que se es.
tabeleça aos membros do tribunal de
pmtecçaõ de liberdade d'imprensa? • 6oo<i)ooo réis~
N• B. Poucos depurados se apresentaõ raõ probos,
raó l1beraes em was op1nióes e \'orações, e taõ tonsequentes em idéas dignas de um verdadeiro Portuguez
constir,uido para ~ostentar o direitos dos Portuguezes. Se
melhores expressões riveramos , melhores as ·empregariamos para louvar o illusue deputado· Margiochi, pelo deilodo com que se houve defendendo as mais ~áns do~nri
.,as: mas se. . . .tanto folgamos de o elogiar por suas eminen•
tes qualidades; tambem nos pê~a: de, em obse~uio · da
verdade, sermos obrigados a recordar que em algumas
te~ s óes u~ou o illustre varaó de algumas facécias menos
graves , e até direwos que b!m póuco proprias do augusto lugar onde foraó proferidas, e da magestade de um legislador" no exercido do ~eu supremo minister ío. Toda via,
ilem com esse irHuito o dizemos , nem essa ténue macula
J>ád·e offu~car o brilho de tantas virtudes cívicas, tanta firmeza de character, e taõ bom saber que o adornaõ , e o
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Cotlstituem d-i-gnissimo representante de uma Naçaô livre
e generosa.
. .•
. ..f ~~i\.-~ CISCO
{

SOARES FRANCO

.

Deputado pela provinda da · Estremadura.

~ ... Co~par~ceo na ~~ssaó pr~paratoria de 24 de janeiro
182 r , e foi el~ito ppr 44 vptos p~ra membro da .com-.
missaó de verificaçaã. de poderes dos, deputados. Nessa
mesma sessaó foi nomeado para a commissaõ que devia re- .
digit· a formula do juramento. A presentou em 27 um
projecto de decreto precedido :de um eloquente preambu1o,
para serem legaliza·dos. os di,as 24 de agosto, ~ 15' de sep-:
tembro, e declarados de fest-ividade nacional ;. e reconhe·
ciclos por benemeritos, da pa:tria os que emprehendêraó , e .·
executáraó a reg~~eraçaó , pedindo que se . nomeasse uma
commissaó para informar sobre os meios de recompen•.
_ sar- taó -relevantes serviços~ Na sessaó de 29 . propoz quer
se nofl.)easse uma commissaó para redigir O· dia-rio de _Cortes. Em 30 propoz que se creasse uma commissaó de ;'
t\l~J,nbrps ~ pa~a i~di:carem ~s commissô.es q.ue dev:iaó crear- ·
s~ ., nornea.ndo os me'mbr~ mais , a p~os para cada uma del_las,. Na sessaó.. do I. de fevereiro apre.sentou uma memo•
ria 1 e pr:,qjectp d~ .decreto' P.ara se a. ,.lin~m os direitos ba"'~
.l\aes. Cp!'nbareo e11~ 3 de fevereir~ a i-Rdicaçaó do depu- ·
ta~o . Per~ ira d9 . Carmn sobre fl convocaçaó de substitutos
pt;las pro'lin.cia.s., do : Ultrama .• Apre3entou .em 5 para se.
d!sçu~ir q._ ..weatl}b~I.o , e · p,rolecro. de, ley sobre liberdade
- ~imprensa "~ foi Ieiro . na , mesma sessaó por 61 voros para.. a . co~mjssaõ de Co.nstituiç>i5. Em sessaó de 6 foi de.
v_o tp qu~ a presidencia do tlH·~ouro e o mi-nisterio de fa ..
· z~)lda , q}!ver:iaó~ .re un. ir-~ na me.~ma pessoa. Em 7· fa.lloll
a favor .do projecto da a )Oliçaõ. das coutadas : foi na mes-.
~a . s.es.saó. nomeado por 71 votos para .a comm.issaó de
agricultura : pedio que se. mandasse imp.riwir _o. projecto

de decret_o sqbre a legitimidaqe dos a'ontecimentos

do~

·
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dias :2.4 de .ag~sto , ..~e 15 de septem bro. Na ses.saô, ·de &
apoyou a 111~1caçao . d? deputado Alv~s do ~~.o ace~ca ·
dos diplomaticos ~ ex1gmdo que se ped1ssem Jnfor~1açoes
ao governo exectn~vo par,..a se pr~·ce.der com conhec1menro
de causa : na dJscussao dos d1renos banaes fallou cpm
energia sobre sua a boi içaõ mostrando quanfo fiagellava~ ~
_opprirniaõ os povqs. Em 8 foi nomeado para a comm1si ·
~aó de saude publica. Na sessaó de 10 ~obre as relações
_de Portugal com as potencias barbarescas, foi de parecer
que se preferisse uma continuaçaó de tregoa á precisaõ de
~ustentar uma esquadra _no estreito de Gibraltar. Sustentou
.a liberdade d'imprensa na sessaó de 14, .combatend,o energicamente os a~gumentos do deputado Annes de Cnrvalho,. expendidos a favor da censura previa. Em I 5 reforçou
.a sua opiniaô sobre o mesmo assumpto, produzindo novas ras6es e combatendo energicamente os argumentos
em contrario. Propugnou em 19 pela insersaó dos projectos de decreto no diario de Cortes , contra a · proposta
do deputado Borges Carneiro, que exigia se naó inserissem.
Em sessaó de 22 exigio que o deputado Pjnheiro de Azevedo ( quando se discutio o artigo 21 das bases sobre
,cameras e véro ) declarasse expressamenTe quem ha-via de
eleger o conselho., que diz"a haver de ~er electivo. Sustentou em 23 o artigo do projecto da Constituiçaó contra as dua~ cameras e véro , e en_ergicarnente fallou votando pelo artigo: lembrou na mesma ses~aó gue a commis,saó ec]e~iasrica de!"se o seu parecer !'Obre o breve para s~
~poder comer carne na quaresma. Na !'essaó de 28 tratando-se ce conselho d'es.t~do 'J foi de par'ecer que o houvesse. ·Fal!ou . conrra os privilegies do foro na· Set;saó do r.
de março, op nando que se acaba~sem. Em :2.4 apoyou
,o projecto de aboliçaó da inqni~içaó, e requereo gue a
commis.saõ de Consriruiçaõ 1avras5e logo o decrew.
m sessRÓ de ~ de abril, discutindo-se o projecto
de decreto para amorrizaçaó da divida pública , foi de
parecer sobre o artigo 4, que trata da patriarchal , que os
.beneficios fosseau repu ta dos em 6oc$oco I éis , e que o
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-excedente reve~tesse ao the:,ouro , para ser 2pplicado ·á
di vida plÍblica , já que estes bens-:eraó real mente bens da
coroa , e deviaó servir para o estado ; na6 devéndo o$ · ·
b eneficiados· ter . taó grandes congruas ,, qu ando os mem~ .
hros da regencia do r~yno tinhaó só ~ en:e sei-. m'il €ruzados.
Na de 4- fallou a favor do projecro de decreto .sobre cereaes. Em 1 1 requereo que. nos desp :J chos tid uni ver~ida·
de se attendesse ao merecimento : apoyou como membro
"da commissaó de agricultura o .decreto do ~ cereaes , mos·
trando em que bases se fundava, e opinando pela prohibiçaó absoluta do milho. E.n 13 , dislle que se deveria6
casrigar todos aquelles empregados que repognassen1 annuir ao nov~ ~ysrema , sendo ne~.essario para esse fim uma '
ley. Em sess .aó de 14 a presenrou um projecro para- pró•
h ;bir a inrroducçaó dos a·zeires estrangeiros por mar e por
terra. Fallou; ácerca do decreto doi cereaes , oppondo-se ao
pre~o regulador de 8oo réis, e requerendo que na6 passase de
700 réis. NA sessaõ de 24 apoyou. o pr1ruêiro arrigo do
projecto de decrero sobre presrà~óes : oppoz-se ao· atti•
go dos juros , e igualmente ao dds · irJdOsse~ nas letras-:
sustentou a proposta do depu radó Vasconcello~ sobre . o
melhoramento da marinha , e requereo que a proposta do
ministro da marinha sobre a aboliç,·.Ó âo almirantado fo~·
apresentada. Propoz. que se vendesse a fabrica d~· campo pequeno·, .e a remoça~ dos frades ~e Mafra, para irelft
para lá os V Icentes. Lembrou qu~ stJ ~trzesre paz ~otn os Ttt·
nesinos. Leo um decreto para abohçaõ d<1 v·o.ro de saó
Thiago. Apoyou a. opiniao do deparado Alves do Rio sobre o t eguiamento da regenci·1. Jtcn l) a~llou conve>·
nierne que se pedisse uma rela-ç~ ó dos pensionados f para
com mais conhecimento de causa se decidir da · sma s-orte;
conveio na oti·lidade de se resumrrem m~ pa-receres da-s
; commi~sôes, irnprrmindo-se sóme~'e o~ qlile fvs·sem de ,ge/ ral interesse : apoyou a opiniaó dt:> depadcto Sarmento ,
sobre naó se tratar dias r·elaçües comnH~rdaes com o Bra~
sil sem ch.egarem os deppracios daq·uella parte da monar.-
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membros desta .deveriaõ ser 4, porque ~endo cinco , o
numero dos votos ~eria par ' nao devendo obstar para
assim se determinar o que já o congresso havia decretado :
sustentou esta opiniao mostrando que, perrnitrindo~ se desempate ao presidente ,este votava duas vezes : . ob~ervou que
unindo-se o Brasil a Portugal; mudar-se- ia aregencia , ou
se nomearia um regente, e uri1 con~elho d'estado.
, Em 26 propoz q~e em lugar de decreto "se u~a~se a .
palavra ley, porque esta he que emana do poder I egi.slativo : pedio que o . parecer da commissaõ relativo a vendilhões tornasse á commissaó , para exa~inar as leys , e
. apresentar uma especie de regulamentp. Em 27 apoyou
o deputado Fernandes Thomaz, ácerca da prompta apresentaçao da ley da liberdade de imprensa, qüe foi por
este requerida com urgencia, e mostrou que isto .naó admittia demora por quanto era uma ley organica. Na sessaó
de 28 esclareceo o p~recer da commissaõ que redigio ·o
projecto de ley pára a importaçaó do azeite , e Iem brou
que 2 mezes ·era tempo bastante para a introducçaó. A poyou
em 30 a proposta do deputado Barreto Feyo relativa a estrangeiros , pedindo que se ti vésse attençaó aos tratados mbsistenres com a Hespanha. Notou que na resposta d'el-Rey
ao congresso, aonde diz approvo, parece dizer juro. Em
sessaõ de J. de mayo apoyou o es.tabelecimeriro dos ju·
rados nas causas da liberdade de imprensa , moHrando
que a Inglaterra deve a sua liberdade a esta instituiçaô:
ponderou que os jurados de-vem conhecer dos abusos contra dogma e moral' depois dá censura dos bifpos : notou
em resposr~ a alguns argumentos produzidos, que a materia esta!a esclarecida , _e que os jurados . naó entravaó
no conhecimento das ma terias de dogma 7 porque peJas bases estava dada esta a(tribuiçaõ aos bispos, e só . v.inhaô
. a conhecer da par te que dizia respeito á sociedade. Na
sessaó de 3 lembrou que procedendo-se á votaçaó dos jurados deveria designar·!e: I. as terras aonde ha imprensas: "· as terras aonde ha pessoas capazes e intelligentes sobre estas materias: 3· Q!la~s eraõ as pefls()as que os
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d-cveriaõ· e!eger. Disse que os eleitores de comarca ou pa ..._
rochia eraõ os mais . proprios para a eleiç:tó; e notou que
clevÍciÕ ser eleitos annualmente, e que conviria a plurali- dade absoluca: co~1c!uio pergunt;!ndo quem deveria _ser o
presid çnte. Foi de parecer que os jurados_ fossem 48 , pa•
ra destes se tirarem 9 para a primeira junta, e 12 para
a segunda; e concluio mostrando que naõ se devia admit...
tir a unanimidade, nem _para absolver nem para condemnar ; pois que esra deve achargse no maío.r número de hoo.
mens, em · uma pluralidade de dml_s terço.; ou tres quartos.
Em 9 de inayo f:dlou largamer;ue sopre o a.rt. 4· da ley _
de imprensa, mo5trando que asúm como o delicto era certo, deveria ter pena cerra : disse que a- pena só devia recahir no publicador : e sobre o artigo 6. lembrou ti'm
~ addicíonamento, que h e vender ou espalhar. - O pi• ·
nou que os livreiros ficassem responhveis pelos libellos
famosos, e livros obscenos, mas naó pelas obras scien•
tificas. S::>bre- o artigo 7· reduzio os ataques con_tra a
Teligiaó a dous, isto he contra e! la directamenre , e as
suas verdades ab:solu1as, e contra dogma. Na sessaõ de
I I votou que se désse aos pa~ochos uma congrua ~uffi~
ciente, para evitar o perdimento de taRtas quantias, e que
no preambulo do decreto se omittissem algumas palavras
Apoyou na sessaõ de 12 o deputado MouJa sobre div·idir
a questaô do projecto: conveio que por enraó ~ó se tra.tasse ·dos líquidos, porém que sena · co~veniente estabele•
cer uma especie de deposito, e porto . franco. Susrentou
-em 14 que naô era propriedade o .tirulo d'2goa d'Ingla•
terra , e referio a historia ab o_vo. Votou em 15 que se
perdoasse o acto aos estudantes de Coimbra : pedio que
os parochos ensinassem prime_tras letra~ , por maior con,veniencia e facilidade de instrucçaõ , visto o respeiro que
se lhes guarda. Em 28 sustentou que os requerimentos ao
congresso- deviaó primeiro ir á commissaõ de petições: opi· nou . que se devia adrnirtir a acusaçaó do ministro dos
·negocios dQ reyno Gomes de Oliveira, para este responder.
Em ·se:saó de 30 disse que a escolha da igreja , onde el•
r
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Rei devia di-rigir-se em seu desembarque, se deixasse in·
teiramente ao arbitrio de S. M.; e que quanto á repre·
senta~aó do senado, este a deveria ter depóis da repre~en·
t~~~aó nacional. Opinou gue na chegada . de S. M. fosse
0 ministro da marinh~ encarregado] de acompanha !lo~ E~
fessaó do 1. de ju~ho apoyou o deputado Freire, r~que-»
rt!ndo que qua~do algum · deputado fizesse accusa·
çaó contra algum ministro, esta fosse · feita com toda
a espec'ificaçaó: na ·discmsaó ·sobre a dotaçaõ d'dRey disse que deveria ser interina e só por um anno, porém qu-e
·deveria estar estabelecida á proxima chegada de S. M.
E ;n 4 4e junho apresentou uma excellente memoria, que·
se mandou imprimir sobre reforma _de foraes; votou cot~
os deputados Freire e Miranda ácerca dos officiaes àa
expediça6 da Bahia ,r Na sessaõ de 5 apoyou o parecer do
deputado Miranda , que se encarregasse 'a reforma da ma·
rinha a unia ~ommissaõ de fora do _congresso. A ppro'VOU que as lans ce Hespanha paga5sem um modico di·
Jeito: votou que se excluísse o anigo z. deste projec to, '·
e apoyou a emenda do deputado Vanzeller ao artigo 4•
Disse que a fiança podia ser o duplo ou o triplo do direito que a partida de Iaos devesse pagar n'alfandega. Em
~essaô de 6 de junho observou · que o faier no va ley pertence ao congresso , porém que o augmentar a força de·
baixo do mesmo plano era arrribuiçaó da regencia. Disse, na discussaó do jurado, que só deveria discutir-se s~
a causa havia de ser julgada pelo jurado todo, e ó mais
como no § 31: sustentou o artigo 3G da mesma ley. Em
8 foi nomeado para a commissaó das commissóes. Em
11 instou pela decisaó ácerca da expediçaó da .Bahia. Ná
~essaô de 13 conformou-se com o depurado Pereira do
Carmo a respeito do incendio no terreiro do paço, acrescenrando que a regencia nomeasse uma commissaó para
examinar os papeis, porém na5 çomposta de empregados,
e que se , expedissem ordens ás repartições para acautelar
quaesquer documentos. Votou que ao cumplíce se desse o
perdaó , e premio á pessoa de fora que des.se a d , nun~ia..
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Em 14 votou , que as Corre~ n<\Õ podiaô ohrig~r-se ao
empresrimo para o banco do Rio, porem que. talve_z conviesse ser o negocio examinado pela com_missaó de faz,.
enda , ou que o melhor ~eria declarar que o congre$SO
naó pode tomar sobre si este negocio. Mostrou que os
diplomaticos eraó incapazes de continuar em seus lugares,
até por terem obrado de moto proptio, e sem consuhar
el-Rey . , Foi nomeado en-i 16 para a comrnissaó d'cstado
maior. Em 18 foi de parecer que ~e consentissem vendilhões impondo-lhes grande responsibilid ~de. Na sessaõ
de 19 apresentou urna proposta sobre a acceiraç aódos regulares egressos , Seguio o parecer da commissaõ e do de•
putado Alyes do Rio, que a divida do monte pio e Je-.
formados se . aggregasse á publica , e se pagasse --desde o
principio de 1~h1. Em 20 fez uma indicaçaó para a re ~
gencia mandar conhecer dos extravios que Jhe constava
l1aver na arrecadaçaó das carnes. Na sessaõ de 22 opinou
que devia exi stir a companhia do alto Douro , mas com
reforma , diiferindo em parre da opiniaõ do dépurado
Ferreira Borges : propoz qu.e o exclusivo se lhe conser·
vasse por este anno, e 8Ue a dis tillaçaó fosse livre de di- _
reiros, e feita por machinas disrillarorias que concorraó para a bondade da agoardenre; sendo de parecer que se aboli is·
se naquelle mesmo dia o exclusivo, se delle nat. depend-es·
se a' existencia da companhia. Em 23, fallando sobre a
admissaó requerida _ pelos officiaes dimirridos por Beresford , ponderou que o exercito _e.stava formado, e havia .
muito tempo' que estes officia'es tinhaô !iiido dimittidos 1 e
que _por tanto naó deveriaó vir alterar a ordem, seguindo
nesta parte o voto do deputado Miranda. Sustentou a sua
primei r a .opiniaó reJa ri v a á companhia , e disse que COI'l·
viria que se reunissem as tres commissóes que sobre esta materia deviaó dar os seus pareçeres, formando uma só:
p'onderou q~e, havendo-se abolido todos os relegos, se devia igualmente abolir o exclusivo da companhia. Na ses· ·
saó de 26 approvoo o parecer da comrnissao sobre refor·
mados e monte pio; indicando que na qui1ua caixa de
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amortizaçaó sejaô preferidas as suas. cedulas ás que apre·
sentarem os -reôa-t-eQores. Em 17 _9pinou que se auctorizas•
se a companhia para comprar a a·vença das partes, porém
.naó . por menos ~e oito ou dez mil réis. Na sessaó de 28
propoz a respeito do artigo 3· da comt~issaó de fazend-a
·que era necessario· fazer uma tabella, e que 6oo~ooo réis
·-em Lisboa naó chegavaó ~equer p:ara comer; pedio que
o artigo 4, do mesmo parecer esperasse para ser substituido. ·
Sustentou o seu projecto dos foraes .. respondendo ao deputado Trigoso que impugnára parte , e mostrou a sua
urilidade.~ Votou, na sessaó de 30, pela dotaçaó d'elRey em 36) contos. Etn 1. de julho _disse que dos despachos do Rio se devia fazer excep~aó do de Barradas, porue hé de tarifa e escolha.
-·

.

Votarões nominaer.
I

•

C:ameras duas, ou uma ? • • • Urna.
Véto .absnlu to ? • • • • •
Naó.
Vélo suspensivo, ou nenhum? • • Suspensivo
Haverá conselho de estado ? • • Sim.
Será o ch nsel ho de estado proposto, ou nomeado pelas Gortes? • · • Nomeado.
Qyal será o maximo da pena para os" abusos da Iib·erdade d'imprensa
contra os particulares ? • • • • • Ioo~ooo
_ ~ai será o maximo dos contra o· IO annos de pnsaQ
estado ? • • • • .. • • • • • e 6ood)ooo.
Deve passar-se decreto , declarando que qualquer auctoridade que re..
cuse ju~ar as bases da Gonstituiçaó
Portugueza.·deixe de ser -cidadaó Por- '
tuguez? • • • • •
• • • ··Sim. Deve sahi~ do reyno· quem naó qui·
zer jurar as b~ses da Constiruiçaó
• .,
• Sim.
Portugueza ? ._ .
Qgal deve . ser o ordenado que se
R z ·
•
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estabeleça aos membros do tribynal
·_
de prot.ecçaóda liberdade de imprensa? .6oo(j)ooo~·
Faltou 'á sessaó de 27 de março. ·
N. B. O deputado Francisco· Soares Franco he sem
'{)uvida um dos que tomou maior parte nas mais interessantes discussões do congresso. /Assiduo aos trabalhos
apen-as uma só falta notaó os diarios em todo o tempo
·que decorreo desde 24 . de janeiro até 4 . de julho. Nas
" ponderosas questões que se agitáraó et:n todo este perio...
do sustentou os direit.os dos seus constituintes , e he inne·
gavel que ·as suas opiniões foraó sempre mui liberaes•·
Toda a carreira da sua missaó he uma · serie de ac~õ~s di:.
gnas , e rnostraó o digoo representante do povo Ji.
vre , que lhe commetteo o mais precioso do seu patrimonio na porçaó . de soberania que delle confiou.
Os seu's projectos dos foraes, e da extincçaó dos direitos banaes o honra o, assim por mostrar o seu muito saber, como porque o fazem digno do reconhecimento dos
seus concidadãos , e· saó um modelo de sentimentos patrioticos, clara e . intelligivelmenre manifestados a bem dos
povos , e que bem daó a conhecer o coraçaó do homem
philantropo. As suas votaçôes . saó do jaez das suas opi·
nióes , accrediraó e muito honraó o digno representante;
muito mais porque pertencendo . a um corpo que mui -raras ..~ nos h a dado · as prQvas de adhesâó ao systema,
coristirucional , o illustre representante 'nem foi sequer af:.
flectado do ar mephitico que alli respirou.

..

FRANCISCO V ANZELLER
/

Deputado pela provinda do MinhQ•
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Co mpareceo na ~essaô de 5' de fevereiro'. E~ 7 ili
nomeado para a commissa6 de m_anufacturas e artes por
70 votos ; e em 8 para a commissaó de commercío por
71.. N a de z6 foi de parecer que houvesse duas cameras, sen1

.

·do a segunda um
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~onselho d'e~r:do c~mposto

?e homens

benemeritos , e eleuo pela. Na ç~o: op1 nou pore~ que~[
Rey naõ tivee~e o véto absoluto •. Em 7 d.e. ma~ço fez
uma proposta para que fossem abol1dos os pnvtleg10s dasagoas ardentes da companhia do Douro. Na sessaõ de
4 de abril apresentou um projecto para reforma das pautas das alfa·ndega~. ·Na mesma sessaó, di~c.utindo-se o pro·
jecto do decreto sobre cereaes , fallou a favor e notou que
sendo exeptuada a ilha da Maddra para a entrada de
trigo estrangeiro , naõ deveria. entrar em Portugal nenhunt.
·trigo rijo vindo da dieta ilha.
·
·Em 9· desapprovou as denuncias relativas aos cereaes,
julgando. que bastaria encarregar as auctoridades. Impu·
gnou na sessaó de 10 a concessaó de juros aos vendedo·
res do commissariado , por isso que elles quando vend.iao .
conravalS com a demora ,e _seguravaó o preço. Disse qúe-se deviaó estabelecer . depositos de trigo , e que o preço
regulador do milho no Porto devia ser 450 réis. Em 17
fallando sobre o projecto de decreto de prestações , oppoz-se ao meio proposto dos indosscs nas Ienas, por irn·
practicaveJ. Na mesma sessaó orou a favor dos exactores
e recebedores das decimas, mostrando que deve haver con·
templaçaó com el]es , em attençaõ ás deFgraças que
- soff1 êraõ pela invas~ó. Na sessaó de 28 lembrou ácerca do projecto do decreto para prohibiçaó do azeite
' estr2ngeiro que seria bom admiuir o deposito. Em sessaó de 5 de mayo notou que naó se deveriaó admittir
noviços a professar sem terem ao menos a idade de 20
annos. Em 8 foi nomeado em commissaó para indicar os
meios· practicaveis a fim de obviar á entrada de settenta
navios com cereaes. Em 17 quando ~e discutia o proje·
cto sobre a importaçaó dos porcos e gado vacum, foi de
parecer que se permittisse só o segundo. Em 30 sustentou o
parecer da commissaõ do commercio a re~peito dos vendilhões. Na sessaó de 5 de junho propoz emenda ao artigo 4• do projecto ~obre as ]ans de Hespanha : julgou
que o condu-c.tor d~via dar fiança , ee bem que cenc<dco
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qtre este n~ó_ po-dia prest:alla p<Yr ·inteire: O\lirno.u q~te se
pa.g.ava pouqo p~la guia ., e vorou 240 rêís .; sustentou ql<le
se o conductor na·Õ fo~se ob.rigado a dar: cont.a do des.cino
· das · hns., n~ó .se poderia evitar a fraude. Na .sessaó .de
I 2 ;de ja!!h·o lembrou qtte. se deveria ter .em -consid.eraçaó o
auxilio que prestou .a tri palaçaô de uma fragua ln.gleza . ,
.para apagar o .incendio da jul}ta · do comme-rcio , que por
esta oc·c-asiaó se deve.ria abolir. Nesta mes.m.:l sessaõ votou
,que ·AaÓ ~e deyeria .proceder contra qs dipJ<>matiços sem
que .elles ~osse.m ouvidos ., e ique por .i.ssó deveria.õ exp;!-dirse ordens p_ara voltarem a Portugal. Em 16 opin()'ll que· -as
ordens de Cones se re-mettes;sem· -aos b:spos, estes ~os parochos , e esses as fizesse cri conhecer aos seus fregueze-s . Vo- ·
, tou em t8 q·u.e se .consenris·s·e:n os vend!'l->h·ó~,s q.ue tives· ,
se.m passaportes. Na sessaô de 2 2 votou em se ratado da '
commissaó, !ie~,do de opi.r1.ia.ó qúe a compa.ilhia subsist-is .. ·
· se a•té -ao fim de ·I 8 25 , devendo dur.ant·e este .tem? O rece·
ber uma ind,emnizaçaô de .24')0 reis por pipa de vjRbo
que ,.se -vender no districto do extinctó exdusivo, ficam·
do aholid0s .todos _os seu~ ·privi·iegios. Em 23 motou que
.as grandes ·c ompras haviaó feiro a desgraça do Dóuro~ e
que a / .companhia se hav.i.a arruinado l'la-31lda·E~do vi.r tres
mil pipas d'agoas ard~ntes est·range.ir.as, e da,ndo aos Hes·
· panhoes esta somma -consideravd de cahec!_al, que h•av.eria
- podido ,fica.r na Naçaó, se ·se promovesse a disti.li'açaó das
. nossas agoas ardentes. Foi de voto em -·~7 que o vinR·O
· fosse como.rado á avença das partes. Apoyou em 28 a mo•
, .çaó do deputado Vasc.oncellos , e pedio que os correios
marítimos avisassem a 'sua sahid.a com a an_recip-aç~ó pre•
cis.a para l·evarem ~s respostas aos oílic-ios das .provindas
do Ultramar , excepto com tudo nos casos de urgente ne- cescidade.
L

.Pot açõ.e .r nominae:.r.
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Duas cameras·:au úma? • •
Vét:o absoluto • .. • _
V éto suspensivo ou nenhum ?
Haverá conselho- de es~ado.?

•
•.
•
•

• Duas.
• Naó.
• Suspensivo.
• . Sim.

1
Nome:~clo peJ~s

-
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Cortes ou ~roposto? Pro'posto.
Qual será o maximo da pena pelos
abusos da liberdade d'imprensa con·
tra particulares? • • • • . • • • zoo(/Jooo réis.
Qual será o maximo dos. contra o es· ) annos de prisaó,
ta do ?
·• •
• e I :oocd>ooo. téis
· Deve passar-se decreto , declarando
que qu"Giquer auctoridade que recuse
1urar as bases da Contituiçaó Portuguedeixa de ser cidadaó Portuguez ?
Sim.
Deverá sahir do reyno quem naó
quizer - jurar as bases da _Constituiçaõ
Portugueza ~ • • • • •
. Sim.
Cl,yal será ·o ordenado pC1ra os mem.
bros do tribunal de protector da liberdade de imprensa? • • . • • • • 6oo~oco réis.
Faltou ás sesóes de 24 de março , 26 e 27 abril ,
16 de mazo, ~ 15 de. junho.
N. B. O illustre deputado Farncisco Vanzeller, eleit()
pela parte do corpo do commercio , e ')ue tanro se nos
aH1an~ava de apto e activo, parece naõ haver dado em
todo este periodo grande ~rreoçaó ao ramo principal que
deveria occupallo, por quanto: peLo que · havemos extra·
era do , pia nos ou projectos commerciaes a presentados por .
este deputad<? naó deparamos nenhum, sem que com rudo
deixemos de observar que o commercio necessitav}.l muiro
e muito dos seus desvelos. A penas lembrou a reforma das
pautas , que foi remertida a uma commissaô de fora do
congresso, nas~endo sem duvida tal lembrança do regue·.
rimento da praça; ou antes d.e um fol bero publicado e~
dezembro de 1820, se nos naó faJha a memoria, que en ~ re
outras cousas uteis aconselhava esta _, e dava idéa da maneira porque se deveria formar tal commissaó. Se o digno depurado naó foL forte no seu ramo, podemos ce1'1
verdade dizer que mais fraco foi em politica , votando ·
por duas c a meras ; e , se bem que elle entendeo que . a se·
gunda camera deveria ser o .conselho d'·~scaJo elec!i t~.o. ,.
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nem por isso leixoú de phanrasiar um mo-nstro mutato
nominê. As suas votações foraó· quasi todas l1beraes, e
o reni contiuuado a ser: muiro folgariamo5 de-que ~ sua
probidade e recras intenções fossem accompanhadas de
maior energia, principalmente quando consideramos o soberano congresso Portuguez quasi vasio de homens de
bom saber em materias 'commercia·es e financeiras.

·v-- FRANCISCO X-\ VIER CALHEIROS
Deputado pela p~ovincia do Minho.
Cornpareceo na sessaõ prepa_ratoria de 24 de janeiro.
Na sessaõ de 8 de fevereiro foi nomeado, por 64 votos, para a com missaõ de guerra.
Na de 5 de abril assignou o projecto da exrin)aÓ do
commissariad9.
,
E na de 12 de junho foi nomeado para a '-ommis ..
~aõ de premios. ·

Votos nominaes.

/

Çameras duas , ou uma ? • , • • Duas.
Véto absoluto?
• • • • • Na6.
V éto suspensivo ,. ou nenhum ?
Suspensivo.
Have-rá conselho d'estado?
• Sim.
Sérá J,l conselho d'estado p ropos ...
tQ.,. ou nomeado pelas Cortes ?
Naõ assistia.
Qual será o maximo da pena para os
abusos da liberdade de imprensa con. ,. .
. tra particulares ?
• •
• • .tood)ooo 1e1s.
· .
5 annos L~oo<i)ooo
Dtcto contra o estado? • • • • réis.
Deve passar-se decreto declarando _
que qua~quer aucroridade qu~ se recuse
a jurar as bJses da Conjrítuiçaó Portugueza deix1 de ser ciç!adaó Portu-

guez? .• •

• •

• • Sim.

. . '

IJ1 ·

Deve sahir do reyno quem naó qui•
zer jurar as bases da Constituiçaó
Porrugueza ·? . • • • , • • • • Sim.
Q.1al deve ser o ordenado que ~e
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaõ de liberdade d'imprensa? 6ooQ)ooo réis
N. B. Compareceo o illusrre deputado Francisco Xa•
vier Calheiros logo na sessaó preparatoria em 24 de ja•
neiro de 1821 , e até 4 de i ui ho , faltando ~ó uma vez
em 28 de mayo' nem uma só- palavra transcrevem os dia·
rios que elle <iissesse! ! ! Toclavia ., o silencio náó he defeiro ' e~senctal; porque em todas as a~~embléas delibera•
tivas acontece que sómenre uma pure de seus membros
co~rumaó entrar nas discussões e nos debates .: e aré ml!i
prejudicial se :romaria qu~ rodos intentassem orar sobre to•
das as materias, pois seriaó as discussões interminaveis.
Naó repugna por ra.nto que pos ::a ser bom deputado quem
J)aÓ entra em discuss6es com tanro que vote bem. E, terá votado bem o i!lu.stre deputado ? raras vezes o tem
feito segundo a vontade geral de seus representados: e só
quem vota em concordancia com ella , vota bem.r

FRANCISCO XAVIER LEITE LOBO
Deputado substituto pela prtn;incia do Minho.
Em 17 de fevereiro ..de 18'11 se lhe expedio ordem ·
para vir com a possível brevidade tomar assento no con·
gresso ; e na sessaó de 1'6 de março se verificáraó os seus
poderes , e prestou juramento.
Na sessaó de 1 1 de mayo naõ se lhe permittio ler
o seu voto sobre congtuas dos parochos : na de 18 pro·
poz se o deputado àccusador do ministro dos negociós do '
reyno Gomes de Oliveira deve ser cast ~gado se fica r salvo
o ~ccusado? com o que se agitáraó alguns deputadõs · ~ pedio
faculdade de explicar-se, e reproduzindo as mesmas ideas, -
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foi chamado á ordem repetidamente. Sustentou, fundando-se
.no artigo 34 das basesda Constiruiçaõ, que o tributo dos di·
zimo~ deve ser levado em· conta ao lavrador no pagamen- te dos tributos directos ' , porque saõ o fructo do seu
suor, e por isso sua p~opriedade; e sobre o artigo 16 adià· ·
" do da Jey de liberdade d'ilJlprensa, propoz, 1. que todo
. ó escriptor que escrever contra algum . empregado públi-co
pelo abuso da sua auctoridade naô tenha pena alguma,
pois que o empregado se pode justificar pelo mesmo mo. do , ou demandallo em juiso competente pela injuria , ou
- prejuisos : 2~ ·que quem escrever contra algu'm cidadaó na
sua vida· particular , só terá pena quando naó prove as
suas asserções, em utilidade pública e particular : e na ·
de 30 propoz que no dia rda chegada de S. M. todos os
deputados tivessem casacas de saragoça. Na sess~ô do
1. de junho pedio que se lesse a acra a respeito da direcçaõ dos requerimentos : -na de 20 leo uma proposta so-·
bre naõ serem amovi veis os. curas das igrejas paroch iaes :
disse que desejava que as rendas dos bispos e arcebispos
fossem iguaes , mas que tambem era necessario que as
suas despesas e trabalhos fossem iguaes ; e vo-tou pela divisaõ _da collecta ecclesiastica ametade para a divida na·c io·
nal , e ametade para as de spesas urgent~s: na de 26 vo't o_u que -a collecta ecclesiãstica ·tenha applicaçaõ para as.
viuvas, e reformados: na de 27 apoyou o parecer do deputado Miranda ; porém quizera que o auctor naõ, ~is
sesse no papel - approvo - relativamente a um irnpres•
so que deo occasiaõ ao deputado Gyrao fazer uma mo.çaó , em que o accusa de ter e~cedido os limites da H•
herdade d'irnpre-nsa : e na de 2.8 votou pelo parecer da
commi~saô de fazenda.

rotações nominaes.
Qflal será o maximo da pena para
ab usos · da liberdade d'impr~nsa con-

tra particulares? .. • • ...

!

•

•.

.
·

3o<i)ooo.
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; annos de prisaó;

Dicto contra o estado ? • • • • e xooo~ooo em dinheiro.
Deve passar·se decreto, declarando
que qualquer aucroridade. q~e _;ec~s~
jurar as bases Gla CtmstitUlçao Por·
rogueza deixa de ser cidadaó Portu•
. guez ? • • • • • • • • •
Deve sahir do reyno quem naõ quizer jurar as bases da Constitu;çaó Portugueza -? • • • • • • • • • Sim.
Q!!al deve ser. o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
·
de prorecçaó:de liberdade d'imprensa ·? 400Q'>ooo :réis.
Faltou ào congresso- nos dias 9, 12, e 14 de junho.
N. B. Tem constantem-ente sustentado os direitos e liberdades nacionaes ' e mostrado grande zelo ·e pureza de
ioteniões. Póde assegurar se que o illustre deputado Francisco Xav~er Le·ite Lobo , he um daq.uelles que bem en·
tendeo a'S clausulas de sua procuraçaõ, e tem trabalhado
por bem desempenhar os seus deveres. Muitos louvores me~
rece por s·eu comportamer:no_ como representante da Na_
•
_ çaó; e mu~ ·ro majores deve merecellos ·ainda , q-ua-ndo r~·
n.l u recónhecido qo·e o temp·o he muito- precioso em':tra~
balhos legislativos, e deve ser economizado.
·

-FRANCISCO XAVIER MONT.Ell\0

Deputado pela provincia da Estre"!adt~ra• .
Compa re-ceo ~a primeira sessaô preparatoria rle 14 de janeiro·. Na do I de fevereiro a'prese·ntou com ú'm preambulo dous pr.ojectos, cada um em 4 artigos, para seco-nhecer do e:stado das rendas e despesas publicas. Na de
6 opinou <:JUe a presidencia do rhesouro s~ reunisse ao
n1-inist.erio .da fa'Zen:da , ou -que de outro modo se organiZUtie a 'ommissaó que existia. N~ de 7 foi n()m~àdo por
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49 vótós para a commissaõ de fazenda. Na de 8 por 3l
pa.ra a de instru·cçaó publica , e para a de commercio por
72. Na mesma apoyou a indicaGaÕ do deputado Alves
do Rio para sequestro aos diplomaticos; exigindo porém
que' para andar com exactid,sõ neste assumplO ' se pre•
enchessem todas as fôrmas lega_es. Na de 22, discutindose o artigo 11. das bases, impugnou e vicroriosamente
eo~bateo a opiniaõ . dos deputados Pinheiro d' Azevedo,
' Camelo Fortes, Guerreiro ~ Trigoso, e Braanéamp. Foi·
esse um gos mais valentes discursos que se tem · orado-.
em toda ·a JegisJadura ( diario n. 10. pag. I 37) e rema.• ,
tOU dizendo " que nada concebia mais contra-rio e n.o ci·
vo á liberdade e prosperidade· dos Portu·guezes, nem mais--.opposto á ·letrá e espiri·to das procurações e juramentos .
dos deputados, d.o que a int-roducçaó do véto absoluto,
ou a creaçaõ de duas cameras. "
Em se'Ssaõ de .2. de março, vo~ou qtJe na6 houvesse:
conselho() d'es.tado j porém,. no caso de o haver, qu-e fosse nomeado. pelas Cones.. Na de 7 foi nomead·o para a.
commissaó. especial de relações de Portugal com as poten-cias barharescas. Na de 28 'para a commissaó de refó'rma
da ma.rinha. Na de 30 propoz a exrincçaõ do commissa•:riado , e que aos soldados se d·ésse o p:aó· a d-inheiro. Na
de 3.1 reprov.ou qu.é ·se creass_~ um rribu.nal para julgar a.
patriarcha; e pedio que, no caso de: se crea-r •· se fizesse·
uma ley por onde se regesse o mesmo tribunal nos casos
que posreriormen~e occorr.essem•.
Em sessaõ de 12 de abril , trazendo o exempfo do
bispo de. Orense em- H'esJhlnh-a , votou· que o. panriarcha
d~spejasse o reyno, e o fez por maneirá taõ energica e
'Cleg~nte ·que deve ver-se o. diario n·. 48, pag. 427. Na de
;. tornou· a. pugnu porq-ue se extÍ<nguisse (}- commissaria•·
do, e ao. exerc.ito. · se.; pag.asse: a. dinhei-ro. ffim 9· opinou
q:ue Ol diado das .Cortes devia ven ier-se· na €asa da administra~aõ, mandando·sÓmente algu~s para AkaAtara e Be1.em ,, por causa . da,-d.Jsrancia; e propoz- ·que em cada seauana se determinass~· u1n dia para os- pareceres das com~

I4I
missóes , a fir:n de sobrar tempo pa·ra as d'iscu4::sões da ordem do dia. Na de 10 votou que devia auctoriz~r·se a regencia para remover ·quae ~quer mini·stfos ou empregados
]>ublicos que. naõ procedessem confórme" ao systema constitucional; porque, se ruins eraõ as leys que- o . congresso queria reformar , peiores eraó ainda os seus executo•
res : que nenhum juro se pague da di v ida publica , . por
ser incompatível eom t> estado do thesouro: e que o art.
11. do projecto· para amo'rrizaçaó da divida publica de-·
via tornar á c0mmissaó , para propôr a venda daquelles
bens naciona-es que, admtnistrados, na·Ó produzem vantagem. Na de 11 apoyou o decreto dos cereaes, menciaJ1ando a este respeito a tegislaçaô das outras naçóes. N_
a
ce 1-3· oppoz-se· a que os empregos publieos se conside-rassem como propriedá·d e, e votou pela remoçaô dos em•
pregados sem· precede-r formaçaõ de culpa ; podendo are-gencia remover qualquer empregado sem dar a- rasaõ do
seu procedimento, e sendo l·icito aos removidos o Justi-ficar-se. Na de 14 julgou improprio e lerem.s-e no con-gFesso carta-s de ministros estrangei-ros; e naõ se confor·
mou com a opiniaô do deputado Fernandes Thom.az de que
se prohibissem_ totalmente os _generos, por ser essa urna
providencia interina , votando que· se estabelecesse- um pre-.
çe regulador. Na de 2) ponderou que Já se tiaviaõ sup·
·primido muitas pensões viciosas , e que era um bem; e
quanto ás que se deviaó conserva·r julgou desnecessario
ouvir a commissaó, porqne o congresso tinha· anterior·
mente res0tvid<0 : que naó- se rejei-tasse o projeetG do de- ·
putado Al·ves do Rio sobre relações commerciaes com o
Btasil, mas que na6 se 2>dmittisse com urgencia·, para que
ao tempo da di.scussaõ· estivessem no congresso os depu·
tados de uhra·m~r; e que riaó tivesse voto· de qualidade
e presideflte da regencia. Na de 26- exigio que , uma vez
que· se tolera sem os v·endiJ·hões• estrangeiros, rambem ~e
consentissem os nacionaes. Na de 28 apres-entou· a t·abella
das importações e "e:x:porrações de azeite, pedindo que se
examinasse antes de adaüttir o proje~t·o. Na de' 3.0 mes--
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trou que se equivocava o deputado Miranda ácerca da palavra approvar, que naô se referia a el-Rey , tnú sim ás
- Cortes ; e requereo que se mandasse força para remover
Swckler das ilhas.
Em sessaó do 1 de mayo observou qué o projecto ~
das saboarias nà primeira parte competia á regencia, e na
segunda se devia cumprir; por tanto que naó devia admittir-se á discussaó: apoyou a aboliçaõ das leituras, até
porq~1e sendo aquelle um act-o em -que se dev.ia approvat"
o mereci,menro , naó constava que ninguem sa·hisse repro•
vado. Na de 2 impugnando o deputado Serpa Machado J ~
expoz a maneira porque procedem os jurados -na Inglaterra : conrradicrou a idéa de os 'haver em Athenas, ·onde eraõ
os mesmos os juises de facto e os de düeiro: mostrou que
os Romanos foraó os primeiros que tiveraó esta ÍllSt·itui..,
çaõ , que em Roma livre a ~scolha dos juises era arbitr-i<t
dos litigantes , e o como gradualmente se perdeo esta preciosa liberdade, &c. e conduio ·que , se naó admiuirmos
jurados em rodos os casos. crünes , nunca terem-os )-i herdade civil , nem li·berdade d'im·prensa. (Veja-se est-e ·excdlente disc.urso no diario· 69, pag4 763. e 64.) Argui0 de*
pois que o juiso secular deve conhecer dos abusos contra
dogma e moral : que na Inglaterra em crimes ordinarios
pôde o réo exclu·ir 20 dos ~8 jurados, nos graves até 35;
e que en.rre nós O·mesmo se deve pracrícar. Na de 3 , itn~
pu.gna~do o deputado Faria de Carvalho, opiíu~u que no
lugar onde o livro fór impresso ahi se de·ve conhecer do
delicto; e que, Jogo que nos districtos mar-cadOs. appareça
alguma imprensa , deve proceder-se á nomeaçaó dos jura•
dos ; e advertio ao deputado Gyraó que emre os Roma~
nos duravaó os jurados sómenre um afinO, como a magistratura do pretgr que es nomeava. Na de ; oppondo-se
aq deputado Sarmento, disse que na Ing-laterra a eleiça<i
dos jurados era dp Sheri~, que a podi.a -repetir sem in- conveniente ; porém que , sendo o rnedwdo entre nós mais
complicado-, ·naó podia haver um jurado espedal para os
estrang~iros. Na de 7 julgou inutil o almirantado , mui·'
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to mais da fórma porque está organizarlo, e que se devia nomear um·a commissaõ especial: foi non eado p;:;ra a
commissaó de redacçaó da ley d'imprensa ; e opin_ou
que só o vendedor seja responsavel pela publicaç8ó dos
Jibellos famosos impressos n'outro payz. Na ,de 8 jul·
gou que os ministros só devem ser chamados. ao con:
gresso para responder em casos graves ; advertindo que
cada hora de Cones custava 120 mil réis á Naçaó, que se
tinh:;~ perdi_
do uma , e naõ se perdesse outra : reprovou que
um deputado pertendesse app"lauso dos espectadores, e que
se inténtassem accusaçóes tendentes a-promover a anarcbiél:
sustentou que a regencia naó tinha ainda tempo de remover os empre·gados publicos com conhecimento de causa,
e que o admirrfr he facil '· porém o substituir difficil. Na
de 9 , impugnando o deputado Borges Carneiro, disse
que o despotismo deve ser atacado, porém que atacar os
l10mens quando já naó tem poder, naó he generoso , naõ
he do decóro -do congresso, · e he i nu til : no arr. 4· da ley
d'imprensa oppoz-se á substituiçaõ de exemplares em vez
da multa , e á prohibiçao das obras ; votando que se di·
vidissem em 10 os gdos do delicto, e se lhe impuzesse
a pena progressiva de 3 até 3o" mil réis. Na de 10 respondendo ao deputado Moura, disse que um ou dous es. pectadores imprudentes naó devem suspender o acto ·legislativo; se os ha, que se vigiem ; e exemplificou com a
Inglaterra: que rodas as religióes estavaõ compreh'endídas
no artigo 74 da Jey d'imprensa , porque todas atacaó algum dogma da nossa religiao , ou os estabelecem novos .
e sobre o art. 8 votou que naó podia deixar de estabele:
cer-se pena, visto esrar a _acçaó qualificada de criminosa
no artigo antecenre ; porém que fosse pecuniaria, e entre 9 e
90 mil réis. Na de I I , por occasiaó de o depurado Barroso ler o seu voto sobre congruas dos parochos , pedia
que na discussaõ dos pareceres das commissóes se naõ
a?mittissem d ise_rtaçoes por escripto' por ser contra o regimento de Corres, e a pracrica dos corpos legislativos :
'lu e a questaó se tinha d{lsviado do ponto principal e e&--
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p~·rito do·;, projectó ' que era a pplicar o excedente d.os diZ Imos pa~ra amonizaçaó da divida .publica; que, applicando os como se dizia para supprir os direitos da . estola,
o p-rojecto em vez de ser de 'fazenda, era de economia
ecclesiastica, e que em ral caso naõ resultava vantagem
_a.p rhesouro nem á Naçaó ·; que ·era absurdo o suppôr que
os dizi!_'liOS saó bens do clero, pois que elles no estado
actual -saó uma ' contribuiçaó direcra e forçada, e que a
imposiçaó de contribuições he. attribuiçaó da soberania ;
e em fim, que se estabelecessem congruas aos parochos e
alto clero como empregados publicos (v. d. 77• ·p. 879• ) .
Na de 12 disse, que o facro escandaloso do bi~po de
Villaviçosa era devído á ' falra deexecuçaõ dodecrero arespeiro do patriarcha; porque naó bdsta que as leys seja.ó
boas , he preciso que sejaó executadas. Na de I 5 sustentou o parecer da com missa o , que naó se devia perdoar
o _a cto aos estudantes de Coimbra. Na de 24 dis~e que,
concordando a -comrnissaó emque os diplornaricos rinhaó
commertido host il i.dades , concluía .elle, que naó sómente
devia õ ser declarados inhabeis senaó tambem _ inimigos.
Na de 28 vo.tou que. o minisrro dos negocios do reyno naó
fosse diminido sem responder p~ranre o congresso. Na de
30 propoz que fosse de 12 membros a deputaçaõ para
cumprimentar S. M.; que se cuidas ~ e de maior s dia _para
as sessões , e que fossem interinas ai nomea~óes de con•
selheiros d'êstado.
-. '
Em sessaõ do I. ,de junho votou que continuasse a
commissaó de petições, pór ser impracricavel a leitura de
tpdos os requerimentos _no congres ~ o; e porque quando
a,lgum se rernettia á regencia , naó era ella por · isso auctarizada, porem sim encaminhada a p:ute que se trans·
.viara : e ácerca da dotaçaó d~el-Rey, sem ·se oppor ao
chama mento do ministro da fazenda , diss~ ao depurado .
r Sarmento, que o ministro nada podia informar da casa
/
do Infamado, pois · que as suas ren~ as naó enrraó no erar io, e as de Bragança eraó I 30 a 140 con tos , annuaes.
, .Na de 2 requereo que se estabelecessem as penas· dos in·
J
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fuctores da Jey d'imprensa, e apoyou o deputado Sousa
Magalhães sobr: prevaricações de tra~sportes .de. m.ar ;
terrcJ. Na de 2 Indicou o modo de evitar na JUnsdlc_Çao
dos dous conselhos de jurados a equivocaçaõ notada por
o deputaçlo Serpa Machado. Na de 6 ,_ respondendo ao
deputado Povoas, disse . que a regencia era responsavel e
- podia ser arguida pelo que tivesse feito, porem que naó
era constitucional o arguilla pelo que havia de fazer : ex:-.
poz co que ácer~a das propostas se practica nas Cone.s de
Hespanha : votou que, sendo temporada a e.scu~a dos jurados, fosse concedida pelo primeiro conseiho; e , sendo
pe,r petua, na reunia() geral: apoyou a doutrina do artigo
3'0 da ley · d'imprensa , e distinguia entre pris.ões feitas
.por um governo despotico , ou por ttm constitucional.
Na de 9 opinou que estavaõ bem provados os crimes dos
rliplomaticos: que se conformava com o voto do depu- tado Guerreiro em quanto a devereni ser julgados segundo o direito das gentes: que naó podi·ao ser comprehenrlidos em um novo pacto social que naó .só naô acceit·a·
raõ, mas insuhava6, despresa:vaõ, e abhorreciaó ; e que
CJS seus bens naõ deviaõ ser sequestrados com as_formas
ordina,rias , mas sim contemplados como · bens-de homens
que contra o direito_· das gentes, pr.acticaó hostilidades ·
contra uma Naçaó, sem estar auctorizados por governo algum. Na de 1:2. fo·i- nomeado para as commissões
rle fazenda e premias, e oppoz-se ao deputado Trigoso,
votando que dos officiaes empregados só deveriaõ haverse algumas indicações , se· fossem precisas , porem nunca
.serem elles que examinassem ou clasificassem os' pa peis do
inçend i o da junta do com mercio. Na de 14 votou que! se
declarasse , _que o em.prestimo ao banco do Rio de Janeiro se desa pprovava por . anticonstituciona 1 ; porque desse
modo nada obteria o e·ncarregado nem dentro nem fora do
payz, pois que os estrangeiros na6 emprestariaó sobre uma
hypotheca naõ sanccionada pelas Cortes; e impugnou a opi~iaõ de se isto declarar por decreto, pois que, se pa ra
uto . se necessirava um, necessarios seríaõ para o futu ro
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tantós decr-etos quantos saó os casos particuTares qne estaó genericamente comprehendidos nas bases da Consritui-

çaó: que os diploma-ricos naó podiaõ fazer mais do q.ue fi' z.eraó çontra Portugal ; que o seu procedimento foi hostil , esponra·neo, e sem _intervençaó de nenhuma auctori-oade legitima; que deviaõ ser havidos como homens que·
pracricáraó contra Porwgal quanto · puderaõ fazer nocivo,
e odioso; e que, resolvendo as Cortes que· fossem removidos, naó se precisava dé exposiçaõ a ei-Rey. Na de I$'
~ .n1encionou a despesa . annual de mon·te pio e reformad.os,.
e votou q·ue p·r·inieiro se buscassem meios de a sa.tisbzer,.
depois se decretaria o pagamento; _alias , visto naó chegarem as rendas , ficariaõ por pagar os empregados effecrivos. Na de 16 foi nomeado para a commissaó de ré~
forma do estado maior: propoz emenda ao artigo 48 d.a
1ey d'imprensa· : impugnem, por desnecessaria, a· proposta,
do deputado Braancamp, para se declarar que qualquer
podia ter imprensa em casa ; e vorou que o rrihunal ficas-·
se dependendo da primeira reuni3õ de cada Iegisladura•.
Na de 1& perguntoll que se hav:eria de fazer fiOS oíliciaes.
da frag.ata perola- se üves·sem desempenhado a· commissaõ,.
quando s:em a desempenhar se lhe pertendi,aó dar agradecimentos? Na de 19. votou que· dev·iaó separar· se as pen-·
sões aggregadas ao monte p-io, alias nau poderia o rhe-·
souro apromprar a quantia mensal; e que a commissaõ.
outra vez combinasse o seu· parecer com o d·o nünistro.
da f~zenda: que o resu-l tado de plano do monte p-i o iria,,
· sendo. progressivamente tnai-s monstrtiJoso , augmentando-se annual.mente a- despesa ern. q.uanto durasse o monte pio ;.
que era indispensavel outro plano , e que o. mesmo acorttecia em quanto aos reformados: que tornasse a porí~ear-se a ma,teria. , aJ ias- se faria O' pagamebto , e na.Õ· po-deria continuar-se: que tambem se carecia de reforma em
quanto á:s pensões a-ggrega-da-s : que jusro seria attender
aos rebatedores ;. porem; q.u.e , naõ podendo atrender-se .a·
tudo, por a.lgurn .. modo. se· auxiliassem as v·iuvas e refot•
, mados qu.e estaó, indig~ntes ;. que se tirassem as pensões:
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Õ'Uplicadas, e para o futuro s~ faria inteira reforma: que
naó era practicavel a proposta do deputado Franzini,
~poyada pelo deputado Braancamp, de alternar pagamento a pensionarias e rebatedores; que a estes muito favor
-se fazia incluindo ·os· na totalidade da divida publica; e
que , sç naó queriaô perder a sessaó daquelle dia, se tr~
tasse da collecta dos dízimos, cujo decreto era necessano
discutir-se para _augmentar o credito publico, ou se perderia ,a collecta de 1821, e ficaria no mesmo estado a
divida publica. Na de 20 sobre o artigo -9 da· collecta
ecclesiastica, disse que o mini mo, proposto pelo deputa·
<Cio abbade de Medrões, naó favorecia mais a collecta do
<JUe o modo indicado pelo deputado Miranda; e sobre o
10 foi de parecer que ella ·se divídi~se ametade para amor·
tizaçaó. da divida , e out'ra para as despeç-as urgent~s. Na
de 26 disse que ao presidente n!Ô he licito propor as
questões que quizer, mas sim escolher uma das que entráraó em discussaó ; e que qualquer deputado tem direi-t o de advertir o p~esidénte quando vê que elle faz o contrario: que naõ devia dar-se preferencia á divida de monte pio por estar a maior parte della na máô dos rebatedores, e o resto na dos proprierarios naõ precisados;
que outros credores havia em iguaes ou melhores circunstancias, e que devia . tomar-se urna medida aaó adrnittindo distincções. Na de 'l7 disse que sempre tinha previsto
na practica as di(Rculdades da Jey de imprensa ; que o
papel de que se !tratava naó era injurioso ao deputa do
Gyraõ, porem que se houvesse injuria naõ devia ficar , im:pune: e, respondendo ao deputado Ca stello Braricm, disse
-que um papel qualquer, e quaesquer que sejaô. as suas assignaruras, nenhuma influ'encia ·deve ter na opiniaó dos
representantes _da Naqa<l. ; porque mais do que oppor-se á
vontade · manifesta de clou·s tres ·ou quatro mil cidadaós '
assignados , era oppor-se a um deputado -qu e represen·t a
30 mil etc. ( veja-se o seu exacto raciocinio no d. 1 I 1 ,
P: 1363 ) "julgou depois que o de pu tado Sarmento se havia ·excedido, e naó se lhe devia permitt ir a expre s ~aó·
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!ystema d-e vingança da commissaó de fazenda: e propoz
p adiamento indefinido do addiramento do deputado Baeo
ta ao projecto de repartiçaõ dos rendimentos nacionaes.
Na de 28 propoz o adiamento do arrigo 4· do parecer
da commissaõ de fazenda ·, ar é estar presente o deputado Borges Carneiro , cujas representações o tinhaó motivado. Na de 30 votou . . por uma quantia certa para reparo dos p.alacios, e ponderou que a commissaó de fdzenda
propunha para a casa real maío.r dot<H;a6 do que a commissaó de Const}tuiçaô, p~rque .excluía ~s casas do irr..
fantado e da rayn~:t.
Em sessaó. de 2 de julho opinou que os despachos
do Rio de jane·iro deviaó considerar-se como indicaçÕeS',
qu~e a regencia os devia cumprir ou naó , segundo os jutgasse oreis, e que· pór e5tes principi.os se devi-a te~ reg_ido a commiss.aó de Co,nsdtui~aó •

.Yota;õer nominaer.,

.
..

'

...

Ca·meras duas, ou uma ? • .. •. U•ma'.
V éro absoluto ? -;- • • • • • Naó.
Véto suspen:sivo otr nenhum ?
• SuspensiVO'«>
Haverá conselho de estado? • • Naó.
- Será n conse-lho de estado· propos··
to, ou nomeado pdas Cortes ? • • Nomeado~
~ai será o- maximo da pe'na para os
abusos da liberd·ade da imprensa con.
tra particutare·s ? • • •. • • .. • 1ood)ooo réu. .
8 a nnos de prrs:a6
Dicto contra o estado? -. • • • e 2.ood)ooo réis •.
· Deve . passar-se decreto, d'eclaran, do que qualquer auctoridade que
recuse jurar as bases da· Conrituiçaó Porrugueza deixa de ser cidadaô Porruguez ? • •
• • • ·- Sime
Deve sahir do reyno quem naó qu,i·

1
~er

jurar as

~ba·ses
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d_a Const ituiçaó

s·

·.·- "'

Porrugueza .~ •. •
• • • • • 1m.
_Qual deve ser o ordenado que se
est'abeleça aos lllembros do tribu.nal
de protecçaõ da liberdãde d'irn prensa ? 40o$ooo ré is
N. B. . Graças ao genio protector da liberdade ! eisaqui um de seus herculeos e perfeitíssimos athleras , que
nenhum veio mais laborioso, mas esforçado e sublime ao
nos~o soberano congresso constituinte. O illustre depura~
do Xavier Monteiro -ainda excedeo a mui vantajosa ídéa que se fazia de seus reconhecidos extraor_dinarios talentos ..
e vastis~ima eruditaÓ ; pois que, na qualidade de reprem
sentante da Naçao Põrtugueza, havendo de trata.r materias inteiramente alheas de seu estudo e profissaó, em todas a~ de maior imporrancia laborou ; e taó bonsforaó os
seus desejos, ta.ó eft~ctivas as súas tarefas, e taó admiravel o s~u ingenho, que em .todas se distinguia , e até lhe
somos devedores de quasi rude o que melhor se fez na
.commis~aó de fazenda ! Em toda esta primeira épocha ,
- uma unica vez deixou de comparecer no congresso ; mas
em todas as mais espinhosas discussóes o vio sempre a
N açaó com a maior passivei liberalidade, e com o mais
denodado vigor propugnar por a manutençaó de seus direitos , e provêr aos meios de sua futura prosperidade.
Segundo o plano desta obra, impossível nos foi o extracr()
de seus discursos ; e , em todo o caso , ·muito a custo o
poderiamos fazer, porque nenhuns saó mais difficeis de extractar; e todos elles devem ler -se e meditar-se, por . ·se ..
rem ~ quasi rodos- um . modelo de ·eloquencia, e oratoria nas
as~embléas legislativas : por quanto 1 em nenhum delles se
nota um desperdi io de palavras, que muitas vezes em-prega em menor numero do que as idéas; e assim he que
por FUa parte exactamente cumprio o que muita vez re ·
commendou - qtie n3Ó se de~perdiçasse o tempo raó precio.
~o em Cortes. ~on t radictou mui tas, e nenhuma opiniaó
apoyou que em boas rasóes naõ fosse fundamentada: co m
raríssima iuperioridade de ingenho e exactidaó de . ra cio,.
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clni-os , en.carou sempre as questóes por todas as faces, att i ngio todas as suas reiações ,_ e esclareceo as objecções
ma is soph isricas ou especiosas; parecendo que mais se lhe
·engrandecia o animo, e mais era arguto o seu entendimento , quan~o eraó os assumptos mais melindrosos, ou mais
formidaveis os s~us contendores. Só elle teria talvez bas. tado para fazer rejeitar as duas cameras e o véto abso-luto: só elie teria bastado para fazer adoptar a liberdade
d'imprensa: ninguem votou mais livre, ~ínguem fallou
ruais energíco, ninguern _mostrou mais amplo o bom animo Portuguez , e as optimas· qualidades e condições de
um digno .representante da Naçaó Portugueza ; em nenhum assumpto, por nenhum caso, e por nenhumas conternplaçóes descendo daquelle taõ sublime ·quaô difficil gr~o
de firmeza 'C sabedoria que constitue a essencia da repre·
sentaçaó de um povo ~ivre e generoso. Foi_nesta primeira
épocha que tornou o soberano congresso o maior numero
«Je resoluções salutares á felicidade da Naçaó; e -todav·ia;
se espray.armos a memoria por as discussões ulteriores;
constantemente. depararemos o sublime deputado Xavier _
Monteiro apoyado na-quella mesma excellencia de princi-pios, de que raõ raros apparecem os defensores em todos
os corpos legislativos. Segundo a instrucçaó geral e demais
circun stancias actuaes dos Portuguezes , a }>f das proximas
eleiçôes , sob1·e ser defeituosa, he nimiamente ar.riscada :
assim o reconheceo o illustre d_eputado, e a prova he que
a elie; e s·ó a elle; devemos o unico bom corr-ectivo dos
perigos e defeitos da mesma ley ~ foi o deputado Xavier
Monteiro quem pmpoz , f9i elle quem primeiro pugnou,
e por seu voto se determináraó os segundos escrutínios,
sem os quaes o que seriaõ- as nossas proximas eleições ? ••
. Qye, se nos lembrar-mos da discussaó do Brasil, entaó
/ / vemos que mui decisivamente o deputado· Xavier MoOntei-- ro pujou por sobre todos os seus colleg-as, ainda os mais
illustres e effectivos mantenedores dos direitos e' liberdà des
da ~N aç~ó. Em toda ~sta nossa 1eg i d ad ~J ra , e até çu ida~
mos que em. nenhum congresso s,e proferia nunca um dis·
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curso mais livre nem mo:~ is ·energi€o·· do que o eH e orou
em ~essaõ do 1 de júiJ1o.
Levam ta mos a. pena do · papel ,,_ por estarmos certos
em que todas nossas phrases e expressões , por melhores
que nos acudissem, seriaõ sempre inferiores aos, seus mui
distinctos méritos e talentos. Por isto só, e naõ por nenhum outro motivo a levanúimos, bem que ja cuidemos
estar ouvindo dizer-nos que, anres do que um juiso crie
tico, fizemos ·um ponegyrico: porem nós altamente des~
p re5amos todas as opiniões do servilis mo; e tod os -os alvi rr'es da inveja: porque boa rasaõ , se naó ha .. de pu blic~
mente louvar quem publicamente o merece? porg ue boa
r(.j saó se naõ hade galardoar com ~ nobre premio do p ~ ·
blico reconhecimento quem tem feito publ icas e relevantes
serviços á' Naçaú? --- oh! por que se vaõ offender caprichos(, 'o h ! porque se vaõ esrhnular paixões, · oh ! porque se vaó excitar discordias ....;. miseraveis· , e m'ise·rabilissimos argumentos! Se por taes principias devessem
recusa r-se os p remios, nunca ninguem seria premi2do ; e
na6 o sendo, quem quereria sacnficar-se em pró da patria
ou em servi~o da causa puolica ! que premio mais nobre
mais justo , nem mais ingenuo que o do bem merecido
louvor? e de qual mais se_COntentaÓ ~ Oll qual he Ó que
unicamente- bicionaõ os poucos homens de taó . elevados
pensamentos como o .àeputado Xavier Monteiro? Nós a
ninguen'i negamos o ingenuo tributo do louvor que lhe
he devido, e folgamos de para ·elle achar moüvos; damos,
segundo entendemos , o louvor que çompete a cada um
do.s outros depurados; e, se a alguns o recusamos, ou
se outros sa6 menos bem aquinhoados, } jbi imputent , de
si se queixem: todos tem nome e grao. Porem quanto
.em nossas pautas forças pode caber, e 'qu,anto no-lo consente a precipiraçaõ morivada com que esta · obra damos
ao prelo , queremos que esre .e e>s outros benerneritos deputados sai baó por nossa via
Qyaó doce he o louvor•••• -.• . '
Dos proprios feitos quando saõ soados
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E oramos fervorosos á Pro'videncia que em nossas roturas Cortes appareçaó muitos dignos imitadores do nobilissimo deputado Francisco Xatier Monteiro•

V FRANCISCO XAVIER SOARES DE AZEVEDO.
t.

Deputado .rubstit11to pela provincia do Minho.

Na sessaó de 23 de março foi avisado. par_a vir tomar
;ssenro no congresso.
Na de 12 de junhoSoi nomeado para a commissao de
j ustiça criminal.

rotações- nominaes

em

que
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Qtal será o maximo da pena para
os abusos de liberdade d'imprensa
contra particulares ? • • .• • • • roo<?>ooo'- réis. ·
5 annos de prisaó e
Dieta contra o ~st~do? • • • • 6oo~coo ré is
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça aos · membros do tribunal
de protecçaó de liberdade d'imprensa? 6oo(J>ooo réis.
Faltou ao congresso no dia 27 de junho.
N. B. Pouco e mui pou·co temos que dizer do illustre
deputado Francisco Xavier Soares d' Azevedo nesta primeira epocha , em que foi mui silencioso. Tambem naó
assisdo a certas votações de - seria gravidade, e que foraõ
verdadeir~mente a pedra de toque - das opiniões geraes dos represen.tantes da Naçaó: transpondo·entre tanto
as balisas da primeira epocha, diremos que nas sub$equen. t s come~ou a desinvolver-se, e tem regularmente seguido
mu ito boas doutrinas , e mostrado que os povos do Minho se naó enganáraó quando o -escolheraó para sustentar
a causa da liberdade e da justiça. Nas epochas seguintes ·
o provaremos.
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HENRIQUE . XAVIER BAETA

V .

Deputado pela pro7lincia de EstremadurtJ.
Compareceo na sessaó preparotoria de 14 de janeiro.
N 1t sessó de 3 de fevereiro impugnou a indicaçaô do de·
putado Pereirà do Carmo sobre a convocaçaô dos subst1 ~
tutos . pelas provincias de Ultramar: na de 6 fallou a favor da amnistia : na de 3 fai nomeado, por 63 votos, pa·
ra a commissaõ de saude pública : na de 14 su stentou a
liberdade d'imprensa: na de 16 propoz um additamenro à
indicaçaô do deputado Braancamp, relativo ao artigo 1~
das bases : na de 1.2; quan~o ,se discut(o o artigo 21 das
mesmas bases, opinou ·contra duas cameras, e contra o
véto: e na de 2.6 fez um excellente discurso, votando -contra as duas cameras, e o véto absoluto.
Na sessaó do t. de março apresentou um additamento ao projecto do deputado Soares Franco, offerecido
em sessaó de 17 do mez antecedente, relativo aos dias 14
de agosto, e I 5 de septembro ; cujo additamenro contern
tres arrigos relativos a benemeritos da patria. Na sessaõ
de 2. de abril na continuaçaô da . discussa6 sobre o pa•
triarcha, diise que elle tinha perdido, pela recusa ao ju•
ramento das bases da Constituiçaó , o direito de cidadaó
Portuguez , e que por tanto deveria despejar o reyno: na
de I~ offereceo um projecto para ~ervir de base ao systema administrativo, com a divisaô de terrirorios: na de
13 a poJou o projec.to da commissa6 de legislaçaó sobre
remoçao de emprega~os públicos : na de 14 propoz que
se decidisse se este anno, havendo abundancia, deve ser próhibida a enrrada do trigo estnngeiro: na de t6 offereceo
um projecto, para que os deputados na5 exija6 outro àlgum emprego, . nem perceba o outros ordenados mais do
que os alimentos que lhe estaó arbitrados: e na de z8
requereo que se declarasse dia de festividade nacional o dia

.2.6 de fevereiro em que S. M. jurou a Constituiçcló
U,
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Em sessaó de
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de mayo notou que a questaó dos jurados tinha sido olhada por duas face~ , pdp espiritual ,
e pelo temporal; e que por conseguinte se conformava a que
nas materias de dogma só se impuzesse a pena ~spjritual :
na de 9 ~ discutindo-se sobre liberdade d'imprensa ,
· apoyou o que ·disse. o depurado M<Jrgiochi , que se
protejaó todos os livros,.. impressos fora de Portugal ,
admirando-se que um depurado ( Alve& do Rio ) , julgado taó justamente libera I , adoptasse uma · mo~aõ taó
contraria _a liberdade : na de IO ., por oçcasiaó de haver
signaes~ de aplauso .ao deputado Castello Branco , pedió que se nomeassem duas pessoas para vigiar os e.spectadores: na de 1 1 pedio que por partes se fosse vo·
rando sobre as proposiç6es do deputado Moura ácer~a <;lo
projecto de congruas , e que do mesmo modo se fosse la· .
vrando na acta o ·que se decidisse, e que no ein talHo se
nao permittisse . outra discuss.a.ó: na de 17 'discutindo-se ·a
ley de liberdade de imprensa ,- e artigo dos que provocaó
a rebelliaõ, disse que a pena de trabalhos públicos , lem.
prada na discussaó; fosse bem -considerada , com . tanto
que a ley fosse igual para rod os , e que naó houvesse
distincçaõ de nobre ,- e . plebeo : na de 24 apoyou o pa·
recer das commissóes a respeito d'agoa de'Inglaterra : oa
de 28 defendeo que um ;deputado' apresentando um requerimento , podia fazer as declara~óes que julgasse convenientes , e que depois fosse. remet-ido á cornmissaõ de
·petições ~ e sustentou, que o mirüstro dos negocias do rey:
no Gomes 'de O-liveira devia ser ouvido na sua accusaçaõ_,
alia& se depo'is justifica a sua innocencia pode algum n;tal
vir . á N.açaq : e na de 30 propoz q4e naó era rasaó in· fluente· na.. seriedade que as abas da casaca ·fessem mais
pequenas ,. o~ mais :grandes; e opiRou que os conselheiros
tie estado a.gora nomeados dev.eri~ó ·ser ÍQterinos , ·porque
o numero ainda- hª' de ser determinado na Constitui~aõ •
.Na sessaó de 2 . de junho julgou precipitada a. reso•
luç.aó tomada sobre o artigo · 2. da Iey de Jiber~ade d'i_m•
P.l\ensa , ~.cerca do privilegio con.c.edido aos aucto.re.s , -'l.ll
2
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-corporaçõ-es literarias: .na de 6 apoyou a· eme·nda ao -artigo 30

.
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da ley da liberdade d'imprensa: na .de 7· apresentou por
escripto uma pr"oposta para obviar as prévaricaçóes na ad•
minisrraçaó do correio: ·na de a _approvou "'ó sequestro dos
impressos denunciados: na de 12 votou ' recompensa·- aqsi. fi ,.
Jhos e vi.uvas dos que rivessenl' morrido no incendio· cla
junta do commercio: na de 18 vot~u ·que fos-se I ivre o en- sinar ; e . pr?poz que a- resoluçaó tOmada de ser Iiv.re o
-ensino , abrangesse · todas as scienci-as e artes: . na de .19
'Pedi'O que co~· () pa:reçer da commissaô sobre ordenados
"Se dis-curisse o ~eu projecto: ·n.a de· .20 -·apresentou um projecto de. reforma •· da ' administraçaõ . da bulla da cruzada:
na de 26 sustentou. que qualquer pode e~crever o que qtíei·
ra , porém nas galerias deve' .haver rnuiro silencio; e que
o impresso de que falia a moçaó do deputado Gyrao só
tem censura de opiniões , e esta he licita a qualquer; opinou que lo~o que pela. cómmissaó ·se· ·recebesse · maior ordenado, se devia suspender quâlquer outro ; reformou o
seu projecto, dizend.o que os que· recebessem maiores or·
denados por seus empregos naó recebessem a ajuda de cus·
to como de-putado's ~ e pelo contrario; disse que naô era hy·
pocrisia propor reformas em todos os ramos . da despesa
pública quando ~e - sab.e qu}~ naô chega ·a receita para a
despesa: he · jusro que um empregado receba o ordenado
pelo emprego que serve ; porém ·que, quer dizer recebei- .
lo sem servir ? , e como se haõ de .fazer~ eHas reformas
quando :os :deputados naó d <~Ó.. o exemplo?.; ~ustentou que
o seu • proje~r? nada tinha de nov-o, porque os ·Hespanhoes
em 18t l ~0- p,ractiC!'HaÓ; e na:fa de teme'ra'rio, nem de im•
prudente, por que darn~nd'õ-se todos os dias que ' ha .um
·deficit extraord i na rio., he presiso fazer refonn'as extraordinarias , e os de..pui-ados devem dar o exemp1o :" respondeo ao presidenre que os .deputados He~panboes Ji'n·haô
48oo. em metah dJ~se · que ~ a util-idade .dá' reforma nos
orde~ados dos depu.tados ' rja·? ·consiste· na ·quantia, :: mas no
exemplo : na de ..zg-· :apre~ enrcu o seu v0to âa se·ss~úS ·· de
Z1 pata Se lan~ar na acta , que . se rUeouz a , que . OS' dep~-
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tados durante o seu exercicto só recebessem os alimentos
· de deputados, deixando ao thesouro nacional todos os mais
rendimentos públicos ; apresentou uma proposta sobre a'
expressaó de temerario que se deo ao ~eu projecto na_ ses·
saó de 17 ; e defendeo que se imprimisse o mappa dos
vencimentos dos empregados ', para que a Naç:1ó saiba -os
que· comem a tres e quatro carrilhos : e na de 30 dis~e
que, comparando as rendas de Portugal com ªs de Hespa•
nha , a commissaõ de f~zenda tinha estabeleddo proporcionalmente ·uma dotaçaó ao Rey muito generosa ; disse
que se todo o empregado pode gozar dos , seu~ bens , por
que naó ha de ter o mesmo direito o ·primeiro magistrado da Naçaó ? ; e disse que era comer por duas boccas
dar uma dotaçaõ ao principe réal , e possuir~ Oi rendi· ·
mentos da casa de Bragança.
Yotafõe.r n~minaes.
-

.Cameras duas . ou uma ? • • • Uma
V éto absoluto ? • • - . • •
V éro suspensivo ou nenhum? •
Haverá conselho de estado ?_ • • Naó. · .
Será o conselho de estado propos·
·
to ou · nomeado pelas Cortes ? • • ~omeado.
~ai será o maximo da pena pàra os
abusos da liberdade da imprensa contra particul~res ? • • • • • · • · .• - I~oF r~is.
.
.·d ~
. .._
Pnsao perpetua,
D ICtO contra o esta o . • • • • s:ooocbooo réis
Deve passar-se decreto declarando
que qual~uer auctoridade , que serecusar ao JUramento das bases da Constituiçaõ Porrugueza deixa de ser ci.
dadaó Ponuguez-? • • • • • • Sim11
Deve sahir do reyno quem oaó quizer jurar as bases da Constituiçaó Pór·
tuguez.a ? • • • • • • • • • Sim.

~
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deve ser o ot_denado que -se

estabeleça aos ~embros do tribunal
.
da liberdade da 1mprensa ? • •
• 6ooi/Jooo ré1s • .
Deixou de comparecer ao congresso nos dias l4 de
março ; 1", e "5, de mayo ; · 14, e 13 de junho.
·
N. B. Excellentes votaçóes, e mui liberaes tem sido
as opinióes , e as idéas do iJiustre deputado Henri"que
Xavier ~ Baeta ; mas alguma cousa excessivo o julgamos
na pena · de pri~aõ perpetua que arbitrou para os abusos
da liberdade d'iwprensa contra o estado, e _de mais a
ma is sobrecarregada com a multa extraordinaria de
5:ococj)coo -ré is F'oi este deputado quem propoz (corno
fica demonstrado na chronologia de seus trabalhos em
Cort's ) que todos os que tivessem outros vencimentos e
ordenados por 5eus empregos, que fos~ern maiores do que
a gratificaçaó que recebiaõ como deputados, deixassem de
receber esta , cedendo-a em favor do thesouro público•
. Mui louvavel desinteresse manifesta a sua indicaçaõ , se
ella for acompanhada com a precisa igualdade de comportamento em todas . as circunstancias que possa6 ser re.
lativas ao propon·ente : e nesse caso desde já contamos
com a certeza de que elJe naó tenha recebido os 48oo réis
dos dias· que tem faltado ás sessóes: faltas que mui frequentes e repetidas tem sido nas tres épochas subsequentes á que levamos descripta. Esta geperosa exactidaõ he
mui to mais d'esperar porque elle , n2ó só foi o auctor da
citada indicaçaõ , mas em sessaé de 16 de junho tratando-se de commissões , e de quem recebe ordenados por divenas repartições , disse : - " E que quer dizer receber
'' ordenados e naó servir ? " - Q!l('tn assim se fXplica
deve estar seguro no proprio comportame'nto , e forte de

sua mesma consciencia.

•
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HERMANO JOZÉ BRAÀNCAMP DO SOBRAL
Deputado pela provinda da Bit-remadura.
Apresenrou-se Jogo na sessaó preparatoria ·d e 24 de
janeiro · de 1821. Em sessaó do I de fevereiro solici.rou
.que se a~reviasse a approvaçaó das commissões. Na de 7
fall.ou em favor da equidade que devia haver com o~ couteiros e guardas , quando se tratou ; do projecto decoutadas ; e foi nesta ·mesma sessaó por .' 66 votos
eleito para a com missa o de . manufacturas e artes • . Em
8 , sem com tudo se. oppor á indicaçaó do deputado
_Alves do Rio sobre deverem sequestrar~ se os be)1s dos
diplomaricos, observou que as relações confidenciaes nem
sempre saõ as mais exacras, e vot-ou que se remetresse o ·
negocio á regencia para que mandasse averiguar sobre ós
factos indicados. Foi por 34 votos eleito para mem bro da
commis·saó de commercio, da qual se_ escusou .em sessaó do dia 10; e nessa mesma foi por 49 votos nomeado
para a do regimento da regenda. Em sessaõ de 16 propôz que ao an 12 das ba~es se addicionasse.-- '' que ficavaó abolidas as penas d~ tortura , açoutes, · e . fer>ro· ,ar' dente. '' - ; e nesta me~ma . , discutindo~e o art. 13
propôz rambe!'~l, que entre os direitos individuaes do cidadaó, se comprehendesse o direito de petiçaõ. Em 19
pr( pÔl que os de-cretos ~ó tivessem o seu . devido reffeito
depoi~ da sua . approvaçaõ em Cortes, e de pr.omu! gados
pda regerJcia. Em 21, discuttndo~ae o art. z 1 das ba~ ·;
apoyou o deputado Trigoso, - que voráva pelo véro absoluto. Em _26 , tratando-se do mes.mo ,assumpto:, ·e pertendendo ·o deputado Xavier de Ar.aujo provar que nç pro...
jécro que rinha a-presentado naõ havia doutrina que ·favo, recesse a idéa de veto absoluto, levantou-se e disse - '" .
/ fui eu , e me honro disso. - Em · sessa6 extra rdinaria
do mesmo dia 26 foi por 40 votos eleito vice-presidenre.
Em 7 de março - foi nomeado para a commissaó especial
/

•
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incumbida de apresentar a forma de . se estabelecerem 'as
relaçóe~ .de Portugal çom as pÕtencias _bar-barescas. Em IZ
Ieo um projecto de decreto sobre revogaçaõ ou conserva.,çaô de pensões. Em 13, depois de haver agradecido ao
congresso em um bem · tecido discurso, o ordenado que
na qualidade de membro do governo lhe havia arbitrado,
o offereceo para as urgencias do estado; foi o primeiro
em tal proce-dimento , em que foi qu asi geral mente ~egui
do por aquelles de seus collegas qus estavaõ em !denricas
-çircunstan .ias. Em 1.0, servindo de presidente, respondeo
com elegancia ao discurso feiro por Bernardo Xavier Bar..
bosa Sa~hetti como dêcano da deputaçaõ. do sen.ado da
çamera de Lisboa. Em 2.2, na mesma qualidade, e com
a mesma elegancía , respondeo rambem ao discurso de despedida çla depu raçaô. da ilha da Madeira. Em 26Joi por
65 votos eleito presidente. Em 3 I , propondo o deputa-,
do Moura que se tratasse do procedimento de o patriarcha se haver _recusado a jurar as . bases, disse que este objecto era fora da ordem do dia ; porém , sendo-lhe obser~
vado que o negocio er:a urgenre , annuio a q\le delle se
tratasse. Na sessaõ do I de mayo , e dis-cussaõ sobre o
projecto de pensões , lembrou que se nomeasse uma commisas-ó para formar um plano geral, dando mappas ~ reJá çóes de todas as especies de pensóes. Em 7 atrenden- do ao _muito trabalho com que se achava sobrecarregada a commissaõ de legislaçaõ , e devendo redigir-se tudo
quanto se :;\C ha na acta decidido sobre . liberdade d'imprensa , para se poder continuar com este objecto, propôz que se çreasse uma commissaó ad hoc. Na de 8 ·de--:-, ·
darou que o povo nas tribunas devia cons'ervar-se nomaior silencio , e qu~ , quando quizer esc.rev:er, escreva.
· Em 9 propôz que se naó transct;evesse no diario de Cortes a integra das cartas de felicitaçaó, mas taó sómente os
n_omes das pessoas -ou corpora 1çoes que as dirigissem. Discutindo-se o art. Q. sobre liberdade cl'i mprensa , observou que, se houv~ssern de açl miu ir-se tantos estorvos , fi-•.
çariamos d~ facto sem ella. ~. m ~-o, por occasiaó de ap"'*'
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plaudirem as galerias o deputado Castello Branco , cba..
mou á órdem ~ mandou ler os arts. 6. e 7· do tit. l. do
reg ;mento interino das Cortes , e declarou com energia
que us-aria . dos direitos que lhe conferia o _lugar- que oc- .
·cupava ' se outra vez ap_parecessem raes demonstrações;
- ~ mas disse ta moem , que elle esperava que tal naó fosse pre·
ciso,_porque o povo de Lisboa se havia sempre mostrado
digno dos maiores elogios pelo seu comportamenro ~isu· .
do _e commedido. Em 26, fez hum di-scurso em nome do
congre~so, no qual louvou o bom comportamento que o
povo da capital havia ~ conservado nas galerias; comportamento circunspecto , e só por uma vez . inrerrompido por
excess_o de enrhuúasmo de alguns imprudentes,_ o que
nunca mais se repetio. Em 2.8 propôz que a deliberaçaéS
do congresso sóbre a accusaçaó do ministro dos negocias
do reyno, Joaquim Ped~o Gomes de, Oiiveira, se redu.ds· se a dous pontos : - 1. se elle devia continuar no mesmo cargo: - 1.. se tinha lugar o formaçaõ de culpa. Etn
30 opinou que se derermin~~se á regencia que insrruisse o
senado sobre o cerimonial que deve - seguir na chegada
d'el-Rey; por ser quem primeiro se deve apresentar a S.
M. mas a final sustentou qae fosse o mesmo congresso
quem· indic:tsse ao senado as medid1s que devia tomar.
Votou qlle o numero dos conselheiros-d'estado fosse interino ,
, mas que - as nomeaçóes naó fossem provisórias , e que el}es sejaó independentes. Foi ~ameado para ir a bordo em
deputa çaó cumpri menta r S. M.
- .No 1. de junho disse que na acta· estava determi·
nado que todos os requerimentos fossem á commissaó de
petições , e p~dio que o congre:;so se conformasse com a
determinaçaô. Tornou a fallar !usreoundo esta mesma opi·
niaõ. Em 4 , sobre o parecer da commissaô acerca dos
_manyresd~ patria processa-dos em 1817, cingio-se ao voto de
/
que as despesas da revista se fizessem pelo thesouro público.
_ Ern 6 ,_apresentando o deputado Borges Carneiro uns papeis,
dis~e , que as Cortes sim tinhaó o poder ·legislativo, mas

naó eraõ iribunal para conhecer de

accusa~óes

particulares•.
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Pedio que se discutisse o prÓjecto sobre pescarias. Propoz .
emenda ao art. I. do projecto das lans. Em 7 foi nomea·
do em depuraçaó Junebre para· assistir ao funeral do de·
. putado substituto Francisco Antonio de Rezende. Em 8
apoyou o deputado Pinto de Magalhães quanto ao modo
de proceder no caso _de naó comparecerem todos os juia
zes de facto; e conrradictou o deputado Borges Carneiro
- quanto a serem avisados do motivo da convoca~aó. ju.f ...
gou impo\'sivel conceber um juiso de jurados, sem . um
juiz de direito . que os instrúa; e votou que o juramento devia dar-se em todas as sessões. Foi o primeiro a votar sobre o parecer da commissaõ especia~ ácerca dos di-plomaticos , e o seu voto foi que o parecer e todç> o processo fosse dirigido a ei-Rey, e que se formas~e causa aos
primeiros auctores daquelles procedimentos que pod)aô
prejudicar a Naçaõ. Em 12 votou que se fizesse .mençaõ _
bonrosa do comportamento da guarniçaõ de Lisboa · no
momento do incendio da junta do commercio. Na refor.. ma de commissóes foi eleito para a de m:mufacturas e
artes. Em 14 opinou , que se votasse taó sómente sobre
o emprestimo dos seis milhões para o banco .do Rio de
Janeiro, porque do outro só devia tratar-se quando el-Rey
o propuzesse: que se naó d.issefse que as Cortes desap~ ·
provavaó' pois naõ haviaó sido consultadas; e cque se
naõ suspendesse a missaõ que para isso trazia o -conselhei·
ro Almeida, porque podia ir negociar o emprestimo em
outra parte. Disse que na occasiaõ em que os diplomaticos se justificassem enta6 se conheceria se estavaó com- p-rehendidos no decreto ele amnistia , que as Cortes na6
podem graduar os crimes, e que "se propuzesse a el-Rey
que os removesse. Em 15 foi de opiniaó que as viu vas
e reformados deviaó ser tomados em grande consideraçaô,
porém que naõ podia concordar com o projecto do deputado Franzini por ter grandes inconvenientes. Em 16
propôz emendas aos art. 48 e 'i I da ley da imprensa: ·sobre o art. 56 propoz que se ~eclarasse que qu alquer
cidadaó pode ter imprensa em casa ; e bem assim o
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modo de substituir ó - juiz de direito em caso d'impedi~
menta. Em 19 votou que se começasse a pagar a mon·
te-pio e reformados desde o I. de outubro, e, sendo conüadicto pelo depurado Alves do Rio, votou pela anterior
proposta do deputado Franzini, de alternadamente se pa•
gar um mez .aos pensiona rios e reformados, e_ outro mez
aos rebatedores. Em 23, tratando-se de companhia do alto Douro , foi de parecer que era injustiça obrigalla a
comprar vinho de ramo, depois de se lhe haver tirado
os meios de os consumir pela aboliçaó do exclusivo ·das
agoa"-ardentes. Em 26 votou que a collecta ecclesiastica
( tratando-se de reformados' e monte-pio ) fosse destinada
para o que a ·estes atrazadamente se devia , mas naõ á
divida corrente. Opinou que devia marcar-se uma épocha 1>ara essa divida liquidada , e que fosse a do ultimo·
de septembro, começando a pagar de outubro em· diante:
e que no caso -de naó haver dinheiro, se passem cédulas
rnensaes com a natureza de letras pagaveis ~o dia de setl
vencimento , para o que deveria ser ouvido o· ministro.
da fazenda. Conveio em que esra divida tivesse preferen-cia, mas naó em que fosse inteiramente privilegiadao. Ap. provou · a reforma do monte-pio. Em sessaó de 27 disse que
de modo nenhum se oppunha á maior latirude da liber•
dade d'imprensa ; porém que julgava que naó devia ad-mittir-se que no congresso se distribuissem papeis no prin·
c i pio de urna discussaó, pela influenciá que podiaó ter
em predispor os vows de seus m.embros. Foi de opiniaó
que as commissóes temporarias naó devem privar de ·re...
ceber ordenados. Pedia que a discussaõ naõ continuasse
em consequen'ci-a do eh ara crer que( l~avia tomado. Em 28:
di·sse que o parecer da commissaó de fazenda estava em
· opposi~aÓ' com o sanccionado a respeito dos. officiaes da.
secretcnia dos negocias do reyno., a quem se concedera(}
-{'molumentos. Lembrou que os quesitos sobre foraes, qtte
iaõ entrar em dis.cussaó , est:avaó assignados por um dos
membros <da commi~saõ, a quem se confiou a redacça.ó do
_projecto ; e para · evira.r_ duv.idas no .congrssso , pro~ô.z..
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qne os dictos quesitos foss€m á commis~aõ pat·a dar o seu
parecer. Opinou que a dotaçaõ del-Rey , arbitrada pela
commissaó de 'Constituiçaó em dous milhões, he ex~~essia
va ; e a arbi.trio da comrnissaó de fazenda em 365 con ..
tos he diminuta , no caso de naó .ficar senhor nem da
casa · de Bragança, nem da casa do Infamado : arte-ndendo a isto .se /p~rsuadia que devia ser maior, e votava pela . de 480 contos de réis. Votou igualmente que se estabelecesse uma quantia certa annual mente paga pelo the...
souro pt'lblico , destinada para concerto dos palacios : a
qual deveria ser incumbida á junta da fazenda , e por mo•
d-o algum aos ·membros 'das obras públicas. Disse que o
plano da obra d' Ajuda era gigantesco , e se persuadia
que naó devería _acabar-se na totalidade do primeiro risco,
por ' incompatível com às forças da Naçaõ : mas que to·
davia era de opiniaõ que se conc;luisse a. pane que esta"'
ya começada , naó só para que se naõ perdessem as despes·as já feitas em urna obra em verdade sumptuosa , mas
para naó deixar sem trabalho e occupaçaõ tanta gente aIIi
empregada. Pareceo admirar-se de se votar pela exclusaó
de o.s regulares poderem ser conselheiros d'estado, quando
aliás os regeneradores da patria haviaõ achado que um
regular era digno de ser collocado á frente do seu governo
VotafÕes nomrnaes.

Cameras duas ou uma ? • • •
Véro absoluto ? • • • • •
. V é to suspensivo ou nenhum ? • •
Haverá conselho d'estado? - •
•
Será proposto , ou nomeado pelas
Corres ? • • • • · • • • • • •
Qyal será o maximo da pena para os
abusos da liberdade de imprensa con·
tra particul~res. • • . • • . .•
..

Dua~.

Naõ .
Suspensivo.
Sim.

Proposto.
Jood)ooo réis.
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Dlcto contra o estado ?

annos de prisaõ,
·• e 6oó~ooo· réis.
10

• •

Deve passar-se decreto , dec1aran··

do que güalquer aucroridade que se
recuse a jurar as bases da Constituiçaô Porrugueza deixa de ser cidada.ó · .
Porrugu-e z? • • •
• •
• • Stma
Deve sahir dõ reyno quem naô
qui zer jurar 3S '- bases da Consritui~aô Portugueza ?- • • ·• • • • • Sim.
Faltou ás sessões de 7, e 8 de - mayo.
Nc B. Pela deduc~aó chronológica das opiniões e vo•
tos do illustre deputado Hermano Jose .Braancamp do
Sobr~l vem a colligir-se, que as suas i nten~óes e bons de- .
sejos tem por mira a prosperidade da patria : porem , di-ga -se a verdade, o systema que tem formado, e os prin€ipios gue respiraô algumas de suas votaçóes, mui pou·
co, ou nada se conformaõ com o systema de liberdade
peninsular. Mais afferrado ás systemar:icas theorias dos e-scriptores Francezes, e lnglezes ( quas i todos de muito
boa nota, mas pertinazes em systema) do gue ás uteis
lições da ex:periencia , propende o illusrre deputado para
o . lado de querer- ( na divisaó. dos poderes:) que o poder
exec.uti vo . adquira _maior preponderancia do gue aquella
que fr. sysPema dê liberdade peninsular lhe há outorgado.
Foi · por isso ( segundo accredita.mos } gue na sessaõ d'e·
22· de fevere_
iro apoyou o _depurado Tr igoso na sua opirüaó a f .;vor do veto absoluro, e na de 26 se deo por
muito satisfeito de assim haver opinado:· apesar· de que· .
no acto da votaçaê se deeidio contra o vero absolu"to, e·
só votou a: favor das duas cameras. Abstrahindo-nos da
propensaó que l·he suppomos, e ·que por vezes ha mani. scado , deveremos dizer: que rnuiro contribulo _para se
ape rfeiçoar a. ordem nos rr.:~balhos do congresso, e muito· .
b em a manteve e fe'z guardar no tempo das suas presiden·
~i as : que te;:n · dado provas repetidas de ter bon-s conhecimc~to.s d:e. tnabal hos de assemblea ; - que tem f~i-.
1
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to indicaçôes , e proposto additamentos de bastante utilidade: que na · disc.ussaó da liberdade d'imprensa , e
em muitas outras ha mostrado sentimentos verdadeiramen ..
te liberaes: . que no ramo administrativo , e de fazenda
tem por vezes inculcado principies sãos; e sen~1 pre manifestado pureza d'intenções , e desejos de acerlar. Em ui- ·
timo resultado diremos, que pelo fundo de probi dade que
lhe suppomos , e pela boa vontade e prestimo de que o
julgamos revestido, o temos em conta ·de cidadaô benem~riw, e mesmo na rasaõ de prestar mui relevantes e uteis
serviços á patria : entre tanto, para ser bom representance
desejaríamos que mais se conformasse com a vonta.de geral de seus representados ; e para ser bom legislador, que,
alem de marchar em concordancia . com o systema penin~ular, para que explicitamente foi aucrorizado em sentido restricto,. se lembrasse e medicasse com circunspecçaô
naquella expressiva sentença de Mirabeau , proferida
no momento em que se tratava de classes -- , Les pri" 7Jilégcs finiront, mais /e peuple est eternei! ,.,

]ERONYMO .JOSE CARNEIRO •. v Deputado pela pro'Vincia do Alg.arve-..
Compareceo na sessaó prepa.rat.oria de 24, de · janeiroe foi eleiw, por 29 votos , para a comrnissaõ de verificaçaó dos 5 deputados eleitos para a comrni ss-aô de veri ..
fic~çaó gera.l das eleições e títulos de cada um dos depu- ·
tad.os.
.
Na sessaó de 10 de fevereiro for nomeado:, por 6L
votos, para a commissaó de pesca rias-.
Na sessaó de lli de junho- ficou conservado na de·
pescanas; e na de 20 v·otou pela divisaõ da collecta CC'•clesiasrica para a divida nacjonal ~· e para as despesa$
urgentes...
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nominttel. ·

Camaras duas ou uma P "' • • • Uma.
Veto absoluto? • • • • • • N:aõ.
Veto suspensivo , ou nenhutn ·? • Suspens(vo.
Haverá conselho ·d,estado?
• • Sim•
Sed o con~elho d'est.ado nomeado
ou proposto pelas Corres? • • • Proposto.
Qual ·será o D?aximo da f~na para
os . abusos da liberdade d'1mprensa
• • • • 30od}ooo r,éis.
contra os· particulares ?
Dicto. contra o estado ? • • •
Io annos de prisaó'
• e o ter~o dos bens.
· Deve pa~sar-se decreto, declarando
que qualquer auctoridade qu.e se recu·
se a jurar a.s bases da Constituiçaó
Portugueza deixa de s.er cidadaõ Por. t uguez .~.
• • • -. • • • ~ • 1m.
Deve ·sahir ao reyno quem naó quizer jurar as bases da Constituiçaõ
Portu gueza ? • •
• • ' • Sim.
Qlal deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal.
dê protec'ÇaÓ da liberdade d'impren- ·
. .
Sa.-;l • • • - , • , • • • • • N ao 3SSIStlO.
Faltou ao congresso nos dias z8 de março ; 14, 17,
e ~5 de abdl ; 4, 9, 19, 23 , 24, 25 , e ~16 de mayo;
·27 , e 30 de junho.
N. B. ·rendo começado o illustre deputado Jero.nymo
José Carneiro a sua carreira de representante desde a installaçaó do congresso, n~ achamos no diario- ou nas actas
· cousa alguma que tenha di c to ou tenha feito; e as vezes
que app_arece o seu nome he só para mostrar que no congresso se fallou delle para o nomear em commissaó. To-
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davia às suas votações - teiT! sido regulcares , . e por iss()
( visto que das voraçóes depende tijdo) o tem~s em con--.
ta de soffrivel representante.

IGNACIO D.t\ GOST4 BRANDAÕ

V

Deputado pela pr.ovincia do Alemtejo.
Verificaraõ - se-lhe~os p~deres

na sessaó preparatoria de
24 de janeiro ; mas naó compareceo.
Na sessaó de 8 de fevereiro foi nomeado, por 35' votos
para a commissaó ecclesiastica : e na de 23 fallou , em
um longo discur-so, a favoF do veto abs~luco.
.
Em sessaõ de 3 de abril, dlscutindo ·se sobre amor·
tizagaó da divida puhliGa , e Hatando-se do arrigo 4 dos
c.fficios. e beneficias da patriarçhal , foi de opiniaó contra·
ria á reforma da mesma, ~ na- de 6 desculpo.u o collegio
de 'S. Pedro de Coimbra ·, sobre a reçusa do doutor Joa•
·quim Anto.nio d'Aguiar tú proposta que fez : e na de 12.
foi de opiniaô que se estabeleces-se um preço regulador,.
e a prohibiçaó de todo o. trigo estrangeiro.
Na sessaõ- de 12. ãe junho f<;>i nomeado para a commi$saõ ci'instruc~aõ publica.

VotafÕes nomlnaes.
Cameras du3s ou uma ?· • ·- ..
'Veto absolut0?
• • • • ••
Vero suspensivo ou nenhu_m • •
Haverá- consel ho d'estado ·? • •
Será o conselho d'estado proposto,
ou nomeado pelas Cortes· ?

•

e

•

~ai

Duas.
Sim.
Suspensivo'o.
Sim.
Proposto.

será o rn axi·mo da pena para os
abusos da liberdade d'i mprensa contra
·
J:oo<])ooo' réí s~
particulares r .. . o • • •
Di cto ' contra 0 es tado ! .. •
l O annos de prisaô ~,.
•· • e o quarto dos hen!'•.
o-

•

' 1

·)

.
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Deve passar-se decreto, declarando
que qualquer auctoridade que se recu- ·
se a jurar as bases da Constituiçaô
Portugueza, deixa . de ser cidadaó
Portuguez ?
·• • • • • • • · • Sim.
Deve sahir do reyno quem naô
quizer jurar as bases da Const-iiuiçaô
Porrugueza ? · • • • • • • • · .- Sim.
~ai deve ser ó ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaó de liberdade d'imprensa ? 6oo<f,ooo réis.
Faltou ao congresso nos dias 24 de março; 24, 'l;;
z6 , 27 , e 28 de abril ; 9 de rnayo ; 14 , e 30 de ju•
nho.

N. B. Regular e methodico em seus discursos ; mas,
tanto discorrendo como votando, ninguem mais opposto
em doutrina e votaçoes ao systema adoptado pela Naçaô
e expressamente declarado nas procuraç6es que conferia
aos seus representantes.
·

-{ IGNACIÓ XAVIER. DE -MACEDO CALDEI~ A.
Deputado substituto pela provincia da Esetrmadur11. -

No momento em que fazemos esta redacçaõ nos naó
foi possi vel ir examinar quando este deputado tomou as·
sento no congresso; mas já na sess~ó de 16 de abril disre que podia dispensar-se a folha corrida pata os casamen- ,

tos.

'

Na sessaó de 3. de mayo ponderou que o que primei·
ro se devia indagar era o numero de jurados, para depois
se dividirem pelo numero de habitantes em proporçaó, esrabe lecendo que 200 OU jOO mil habitantes devem d-ar
tantos jurados, e pedia por conseguinte que a assem~Iea
decidisse primeiro o numero dos jurados: na de 9 requereo que sem demora se expedisse ordem á reg~ncia para
ordenar que o collegio patriarchal, logo que alguns con-

/

•

t

•

'
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trahentes lhe requeiraó justificar perante os parochos o estado livre , allegando -pobreza' ' ·que mandas;se justificar
perante eUes que saõ aptos para o fazerem como tem
sempre feito: op.inou t:Ja discussaõ de liberdade de imprensa ·, que se conservasse a palavra - destruir - , e
pelo que toca á quantia da pena vorou po·r 30<i} ; tornou
a fal1ar e julgou indispensavel a pena pecu.niaria, e qne
em todo· o caso se devem tomar todos os exemplares da
obra; e disse rnai~ , que era muito justo que · o
delinquente perdesse os direi to~ dé Cidadaõ em quanto
se naó retractasse, porque estes delicros saõ gravíssimos:
na de I I apoyou o députado Moura , e disse que era
p reciso regular os dízimos, e saber o seu total, para saber como háviaó de applicar-se, porque .nada se podia
fazer sem desembaraçar a divida nacional : e na de- I)_
votou que os parochos recebessem emolumento das certidões
porque · na6 era · administraçaó espiritual ; e que seria util
todas as vezes que o~ parochos possaõ ensinar primeiras
letras, porem · que n.1Õ deve isso estabelecer-se como regra
por diversos inconvenientes que allegóu.
.
Na· sessa6 de I 2 de junho foi nomeado para a com~
missaõ ecclesiasrtca de reforma.
Na sessaõ de 20 apresentou uma proposta sobre o provimento e collações das igrejas parochiaes; e
votou peJa divis aó da co;lecta ecciesiastica, ametade para
· a/ divida nacional , e ametade para as despesas urgentes:
na de 26 disse, relativamente aos prelados naó fazerem
doações de beneficios , que esta amedida era muito ne•
cessaria, e lembrou que . em Cynrhça h a urna freguezia com
I 7 fogos , que rende tres mil cruzados, . conc~uindo que
aque1Ja medida ·naó tem inconveniente algum ; tornou a
fatlar e disse que devem existir sómente aquelles func. cionarios publicas que forem necessarios: na de 27. propoz que toda a Naçaó . devia conhecer a differen~a que
ha entre os empregados que recebem mais de um ord.enado p:la .mesma folha, e os que exercem commissóes t.em·

por anas.

---- Y.

•4

I

•

. Votações nominaes em que 'Votott.
\

"' Q9al será o maximo _da pena para
f'S abusos da liberdade de imprensa contra p.aniculares? • • • • , • • ;o~ooo. réis
Dicto contra o estado ?
I o annos de prisaõ, c
• • • • • Iooa~ooo réis-.
Qual · deve ser o ordenado ·C]Ue se
estabeleça aos membros do tribunal de
profecçaõ· de liberdade d'i mprer.sa ? 6oo~ooo ré is.
N. B. Liberal , mui regular em suas votações, e tem.
, .sempre . manisfestado os melhores desejos em favor da,
pFosperidade publica ..

/ lNNOCENCIO ANTONIO DE MIRANDA.
A!Jbade de Medróes.
Substituto pela provinda de Tras-ós-montes•

, ·•····

Na sessaé de l l de março tomou a~sento no cO'ngres-so. Na de 1• de· mayo opi~ou que ,logo que um bispo
tivesse declarado erronea a doutrina de qualquer livro-, ·
naõ devia corre~, e que os jurados ~omente deviaó ex-a~
minar se e lia he ou naó subversiv-a -da or.dem publica •.
Nét_de i foi de parecer que, comoos bíspossaó os cen•
. .sores, se façaô jurados "nas cabeças dos bispados e inte•
rina.men~e. Na de 5 seguio que os noviços que tinha6 en·
,__. r~~do para- os conventos com . ordem da regencia, devem
conserv·ar..se ; porem os qYe entraraó· sem ella e depois
da installaçaõ do congresso, d·ev·em sahir, Na de 8 votou
·que a coltecra . naó-. devia sómente cahir sobre os _ecclesiasticos, mas tambem nas classes riccas e poderosas, e que
se dev.e at,tender que -muitos apenas tem beneficios com
/ que se pos·sa.õ. sustentar ;'" concluindo, que os beneficios

S:aõ-. verdad~iras propriedades. Fonderou que os beneficios

J7t
comp'rados , e os naô servidos pélos parochos dévení vir
;para amort_iza·çaõ da divida publica ; porem sendo servi·
dos por parochos e~acros devem isemptar·se d'uma taó
grande collecrà. Na ·de 10 assentou que os livreiros naõ pec·CaÔ por innocentes, e por isso devem ser respensaveis pc;>r to·
dos os livros que venderem atacando directamente a religiaõ,
-OS bons costumes , e o-credito publico, ou os livros sejaõ
impressos cá, ou fora .. Na mesma ( art. 8. da ley de im·
prensa ) foi de parecer que, alem da pena esp·iritual, devia
haver pena pecuniaria, e propoz que quem atacàsse a infall j ..
bilidade da igreja, pagasse roo~ooo rei_s ., e 30o:ooo reis
quando se atacasse toda a re1igiaô. Na de 1 I julgou sancto
·e juHo o project:o de decreto sobre as congruas dos parochos, porem actàalmente impracrica·vel por falta de informaqó·es , e propoz o seu adiamento ate .se fazer a relaçaó
estatistíca proposta pelo deputado Moura. Na de 15 vo·
tou que os testa rnentos se registassem nos livros dos obitos. Na mesma apoyou o art. 15 d6 projecto de congruas :
iustenrou que poucos quereriaó ser parochos com obrigaqaó de ensinar as primeiras )erras, e que ~ó nas pequenas
freguezias o poderiaó fazer, excepto se tivessem um co:tcl•
juror com ordenJdo : sobre o art. 2. do projecto do!l di·
ZÍ'l os mosrrou que as , despe5as no Douro sendo maio·res que t:m · L ·shoa , Pono etc. , os ~eneficios ali i naó devem ser consíJera .:L>s do mesmo modo; e concluio que
embora lhe col lecrassem . o seu , mas que deixa~llem os
·ourros : defendeo que os dizimas saó propriedad e da igre·
ja , e que era preciso con·~:ervar este f.ysrema : que a col ..
l~ cra , quando os iAimigos estiveraó á porta , foi de um
·t erço, que n1Ó o estando agora seja de um ·qu :nto , ~al
vas as congruas ; e que, se os dizimos naó constiruiaõ
Fropried dde ecde ~ iasüca, naõ os queria .. Na de l8 julgoll
incoherente a necessidade de processo para a dimissaó do
mi.nistro dos negocies do reyno ·Gomes de Oliveira, pois que o congresso tinha aucrorizado a regericia para ren1o, V·er' sem processo. Na de 29 foi de parecer que a collecra ecclesiastica se pagava mais facilmente em fru~tos. Na·

Y:z.
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de 12 de junho approvou que ~e premiasse o -de~cohri-·
dor do auctor do incendio do quaneiraó do terreiro do
paço. Na de 14 votou que as Cortes naó deviaõ proseguir
na discussaó ácerca dos diplomatícos , por~ue es[e negocio era da- competencia do' poder judiciaria ; '}Ue se . cre·
asse um tribunal para julgal.los se naõ havia. o compe-·
tente, que se recomrnendasse á regencia que imterrompesse
a sua cummunicaçaó com elles,· e que ·a sentença se a·p resentasse a el-Rey para a ·mandar- executar, quando vier.
Na de 18 mostrou que era necessaria a existencia da
companhia do alto-Douro .; e que para ella existir se lhe
devia conceder algum ~xclusivo. Na de . 20 opinou que
o mínimo da congrua dos bispos fosse de 12 mil cruzados, e que dahi para cima paguem as decimas , ou
a metade do seu rendi rnento! Na· mesma propoz '}Ue a col- ·
lecta tendo sido applicada para a divida publica, em quanto esta durar , deve conservar-se ; e , paga que seja , de·
ve acabar, e naó applicar· se agora para as despesas corremes. Na de 22 vorou que , estando os lavradores _d o
Douro e1'D grande miseria, se mándass·e á junta que des ..
se- consumo aos vinhos dis.tillando··os , e que se conser-·
vasse o exclusivo das rabernss até á reforma: que o seu
voto era indispensavel para o anno presente, e que para
o futuro se pode ria abolir o exclusivõ. Na de 23 sustentou que a companhia naô deixava de comprar por fa};..
ta de dinheiro, mas pela duvida da conrinuaçaó -da sua
existencia ; ~ que para remediar o estado miseravel dos
lavradores, -se devia prolongar o exclusivo das agoas ardentes -, e conservar o exclusivo das tabernas. Na mesma
foi de ,voto que a companhia pudesse comprar os vinh os
á avença das partes. Na de 16 expo2 que, se os ·quintos
dos beneficios perteociaô ao erario , era em consequerlcia
de uma bulia , e que esta acabou , e o congresso pr,ecisa
de ter outra. Na mesma julgou C]Ue a applicaçaó da col ..
·lecta · ecclesiastica para pagamento dos reformados e monte pio era muito just-a , e que até os povos, sabendo-o
/ d.araó os dízimos de melhor vontade. Na de -:.7· requex:eo
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qne se desenganasse o publico , pois que se dízia que os
deputados recebiaô 7:2?0- _reis diarios , quando naõ recebem mais que 4:8oo re1s e na forma. Na mesma~vorou que a companhia · naõ tinha duvida de comprar ó vinho
aos lavradores, com tanto que se lhe segurasse- a sua existencia e qu.e tudo ma is era escusado uma vez que se naó
derogasse · o exclusivo das agt' as ardentes. Na de 2 de
julho foi de voto que se de~ se á rrgencia toda a am plitude do seu poder, até que o Rey jurasse as bases , e
tomasse o poder executivo.

Potações nominaes.

lnda naó estava em ~ congresso quando se tomáraô as
primeiras cinco.
·
Qyal será o maximo da pena para
os a-busos da liberdade de imprensa
contra pa_rticulares ? • • • • • • ICC~OOO réis.
5 annos de prisaó, e
Dicto contra o estado • • • • • 6co(booo réis em
' ·
dinheiro.
Deve passar-se decreto / declarando
que qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases da Constituiçaõ Portugueza deixa de ser cidadªó Porto•
guez ? • •
• • •
• • Sim.
Deve sahir do reyno quetn naó qui·
zer jurar as bases da Constituiçaó Port.ugueza .~
• •
• •
. s·Im.
Qyal deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaõ da liberdade de imp rensa ? • • • • • • • • • • • 6cocf;coo réis.
Faltou em 12 de mayo.
N. B. . Este deputado entrou em 12 de· março no con•
gresso, e rornpeo o silencio continuo· de rrez e treio dando o seu parecer sobre ma terias . ec~lesiasticas ; talvtz na
-
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·persuasaó de que parecerá temeridade dar voto em obje·c tos que ·.na:o sao d a sua pro fi ssao ,_ o que expressamente
diz em o -n. 101, pag . 1.218. Esta opiniao que, tem sido
um pretexto algemador de muitos espíritos do congr~sso,
deve por uma vez soterrar-se como falsa e perigo~a ; por·
q.ue seria a t heologia o thema eterno do ~congre~so , se el) le por -uma casualidade se compuzesse pela ma·ior parte
d,e ecde~iasricos; e a Naçaó se governaria por patallelogrammos, curvas, e abscissas, se fosse composto de ma·t hematicos; o que he um evidente absurdo, Além dísro
urna rasaó conhecedora do caminho natural de descobrir
a verdade, e o legitimo Aexo das cousa$ , he um dos
dotes que devem assignalar um representante da Na-·
) çaõ; e debaixo deste ponto 'de vista em nenhuma questaô
será hospede, porque naõ he para dormir , galantear, es•
cutar, e pas~ear que foi escolhidq , mas para meditar,
propôr , e discutir. A defesa dos exclusivos da compa-nhia do alto Douro, e dos rendimentos ecclesiasricos da
·sua provincia merecêraó particu'larmente toda a força do
-radocinio, e dialect1ca deste deputado. Os interesses da
sua província parecem ter sido o alvo da sua missàõ,
quando o objecto da legisladora naó he fazer lers provin·
.c iaes, mas geraes para a Náçaó. Em geral este i Ilustre
(}eputado mostra bastante madureza e li bera lis::no; porém
exaha-se, he quasi irtcomprehensi-vel, e naó raras vezel' incoherente em se tratando de rendimentos e::clesia ricos;
bem as~im .a parecendo, e até que se deixou f:1ccin;jr ,pelo espirito de classe ou corP"oraçaó, quan .i o · posterior....
menre, votando gue se processasse a junta de S•. Paulo ,
naó quiz que outro tanto se fizesse ao bispo t- incurso nJs
mesmas cu! pas.
.J

..,

.J

-{ JOA6 ALEXANDRINO DE SOUSA QUEIROGA:,
/

D.eputarJo,·pela·provincia da Estrema,dt~ra.
Compareceo na sessaó prepara·toria de 14- ~e janeiro.
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· Na de · 8 de fevereiro foi' nomeado por 63 votos para a
commissaõ de saude publica. Na de z de junho fez presente uma offerra do médiço de Santare~r, Luiz da Sy-lva Gonzaga. Na de 11, · fazendo-se novo plano de commissões , foí nomeado para a de saude publica. Na de J.6
foi eleito secretario.

J?Dtaçóes nominaes.
Duas cameras ou uma?. • • • • U rJ1a.
V éro absoluro ? • • • .• • • Naó.
V é to ~uspens'ivo ou nenhum ? • • Suspen~ivo.
Haverá conselho d'esudo? • • • Naó. ~
Será o conselho d'estado propoHo
.·
ou nomeado pelas Corres ? • · • • Nomea<?•
O!Jál será o maximo da pena para os
abusos da li'berdade d'imprensa contra particulares ? • • • • • • • 50(/)ooo réi.s.
2 annos de prisaó,
Dito conrra o estado ?· • •. • • .e 6oo<!Jooo. ré is em.
dinheiro. .
Deve passar-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que se recuse a jurar as bases da Constituiçaõ·
Portugueza deixa de ser cidadaõ ·Portuguez .~ • • • • • • •. • • • s·1m.
Deve sahir do reyno quem naó quizer jurar as bases da Constituiçaõ ? Sim.
Qual deve ser o ordenado que se estabeleça aos membros do tribunal de·
protecçaó de liberdade d'imprensa ? • 40c<;booo _réh.
Faltou em 4, I 1 de abril, I . , 16 de mayo, 6·, I 'Z , ..
14, 19, 20, 22; 23, 26 de Junho.
N. B. Sem se verem as (eiçóes, como se póde· traçar
o retrato? Sem texto como- póde haver commentario? A
historia do silencio he o me~mo silencio: poré-m· o sHen·/

ClO

no representante de uma,

I

Na~aõ

cabe ta.ó , mal,

como~-
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uma. roca na cinta de um militàr. Na éS obstante, o iilustre deputado, ainda que naõ f.~llou , votou sempre bem;
e o seu mereci:mento he taó geralmente reconhecido , quanto por isso mesmd se admira e se lastima . o seu obstina.;
do silencio. -

'i

-

D. JOAÕ ANTONIO. BINET PINCIO; BISPO DS
LAMEGO.

Deputado pela província da Beira.
Verificáraõ-se-Ihe os poderes na sessaõ preparatoria
de 14 -de janeiro, mas naó compareceo;
Na sessaõ de 8 de fevereiro foi nomeado por 65 votos, para a com1nissaõ ecclesiastica ; e na de 12. lhe foi
concedida a sua escusa.
N. B. Co~pareceo raras vezes, e naó fallou nem votou.
i

\j

JOAO

BAPTISTA FELGUEIRAS

.

Deputado pela provincia do J.'\Jinho.
Compareceo na sessaó preparatoria de 14 de janeiro
de 1821, e logo foi por acclamaçaó eleito secretario para
ostrabalhos daquclla sessaó • .Em 26 ( insrallaçaó ) foi por
5'3 voros eleito secretario, e como tal foi na sessaó de
i7 declarado mem bro da commissaõ . d'inspecçaó. Em 30
off~rt:ceo 11m projecto de decreto para creaçaó da regencia . Na sessaô extraordinaria de 2.6 de fevereiro foi eleito secretario- por 44 voros. Em 14 de março foi nomea- ·
do para a commisst:ó de petiçoes. Em 16 por 53 voto!
ele ito secretario. Em 6 d'abril pedio que o requerimento
do oppo:c;itor Joaquim Antonio de Aguiar fosse rernertido
á regencia sem mais · formalidades, para o mandar admit·
/ / tir em um dos coliegios da universidade. Em 26 por 49
votos eleito secretarío. Em ) de mayo lembrou que deveria urna deputa~aó de Cortes assistir ás exequias do de-.

..
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putado .pela Ilha da Madeira, Garcez. Em 26 ·foi efeito
secretar.Jo por )7 votos. Em 30 fot nomeado para a depu·
taçaó que devia i-r -a bordo cumprimentar .a S. M. Em I l ·
de junho foi ,nom,eado.para a c.ommissaó de redacçaô ,de leys,
e d'inspecçaó de Cortes. Em z,6 fez .uma proposta ácerca
do recebi.me.ntp no desea1barq ue d'el.- Rey. Em -26, por
occasia-ô de have.r o congresso recebido uma car.ta do .ve- ·
neravel Jer~miá~ Bentham , propoz que no .diario de Cortes se transcrev.esse , lan~ando .se em uma columna o te-xto , e na outr.a em frente a tradl;lc~aó. Foi por 53 voto.s .
eleito -s·ecretari-o.
"'

Vot.açóes ·no.minaes.
Dua·s camera..s ou uma? ~ •
• Uma.
V éto absolu·to •
• • • • • Naô.
Véto susp~ensivo ou nenhum ? • • Suspensivo.
Haverá conselho de estaqo ?- • • Na.ô•
.Nomeado pelas Cortes ou propnsto? Nomeado.
Q!lal será -o maximo ·da pena ,por
aousos da liberdade d'imprensa con•
tra particulares ? • • . • • • • • ;o~ooo réis
Q1al será o rnaximo dôs contra o es· ; annos de prisa6,
tado ?
•.•
• •
·• . • e 3· p_arte dos bens~
Deve passar-se decreto , declarando
que qualquel' auctoridade que recuse
jurar as bases da Contituiçaó Portugueza deixa de ser cidadaõ Ponuguez ~ • Sim. ·
Deverá sahir do reyno quem naó
quizer jurar as bases da Consrituiçaó
Portugueza ~ • • . • • • • •· Sim.
Q.1al será ·o ordenado pára os m-embro$ do trihúnal ,protector da liber- ,
dade de imprensa? • ., • •
· • 6.oo~oco réis.
Naõ tem faltado a sessões. /
N. B. ,peJas votações nominaes se >conhece que o i !lu~ ..
tre deputado Joaó Baptista Fçlguri{as ~n . sido U.beral .e

/
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completam ente correspondido á vontàde geral de seus re-.
presentados. Nem só mente nas boas votações consiste
o seu relevante .mérito , é os serviços _que tem feito á causa nacional , que , em verdade ; muitos , mui assignalados , e penosos tem elles sido. Tal vez haja quem
pertenda calcular de seu mérito · e serviços tendo em
vista sómente os discursos e os debates e.m que elle mui pouco · tem apparecido ; porém nós lembraremos a
quem quer que ~ssim calcule, que tem sido este illustre
deputado quem tem redigido todas as leys , decretos , e
ordens . que tem emanado dos trabalhos geraes do sobera,.
no congresso ; e bem assim elle mésmo que.m tem dirigido e minutado a correspondencia . geral : trabalho que ,
além de exigir grande intelligencia, por .assiduo' e penoso
he .ca_paz de alterar a saude mais robusta , como de facto
tem deterior~do a do illustre deputado, que~ nem por isso
tem deixado de servir a causa da patria com o mesmo
zelo , exactidaó , e bom acerto. Muitos louvores , e muitos elogios merece por séu zelo e fadigas; e nós-ntlti sinceramente lhe consagramos por isso_a mais pura gratidaó•

.v

JOAÕ

DE

FIGUEIREDO

deputado pela pro'Vincia da Beira.
Compareceo na sessaó preparatoria de 14 de janeiro.
Na sessaó de 7 de fevereiro foi nomeado por 41 votos para a commissaó de legislaçaó.

Votacõe.r
nominae.r.
,

/

Cameras · duâs, ou uma?
• • • Duas.
\ ,,eto a bso 1uro.~ • • • •
• s·1m.
V é to suspensivo, eu nenhum ? • SuspensLvo.
Haverá conselho d'estado? • • • N a'ó.
Será o censelho d'esrado proposto,
<lU nomea<to pelas Cortes? •
•. Proposto.
~)

./

·~
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Qual será o max·imo da pena para os abusos de liberdade d'imprensa
contra particulares ?
• • 100<1}ooo · réis.
5 annos de prisa6,
Dicto contra o estado ?
• e a terça parte dos
beris.
Oeve passar-se decreto declarando
que qualquer · auctoridade que recuse
jurar as bases da Constiruiçaó Portu_.
gueza deixa de ser cidadaó Portu.
guez . • • • • • . •. • . • • • Sun.
·
peve · sahir do reyno quem naõ
qu tzer jurar as bases da Constituiçaó. · ·
Portugueza? • • • •. • • • • Naó.'
.Qu ~ l ~eve ser o ordenado,- q~e se ,
estabeleça· aos membros do triBunal
da prorecçaó da liberdade de impref!sa _? 6oo(booo réis.
Fal_tou ao congresso no dia 12 de rnayo.
B. Silencioso sempre, e neste systema tém sido
ta o constante como no de votar em tudo no sentido con"!
traria da vontade geral de seus constituintes. Deve notar- ·
se como rar~ singularidade , que, tendo o illustre depu·
t~do Joa6 de Figueir-edo votado que se lavras~e decreto ,
declarando que todo aquelle que recusasse jurar as bases
da Constituiça6 Portugueza, deixava de ser cidadaó Portuguez, votasse por - naó ~ quando se pôz á votaçaô ,
- se quem recusa jurar as bases da Constituiçaó deve sa. h ir do reyno. - Enraõ como ~e entenderá isto? como ?
. Do mesmo modo que se el)tende o ter elle recebido· de
seus constituintes_uma procuraçaõ para fazer uma Consti~
tuiçaõ que naó fosse menos Jibera) do que a d'He.spanha ,
e votar por duas cameras , e . véto absolu[o.
_
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_v JOAõ GOMEs ÓE -LIMA
· JJepufddo p~i'a províncl~ do Minhõ. _
, . Em sessaó de i fevereiro de 182' foi lida a sua:-· c~r

tà de - escusa, e. qa de I 2 se lhe concedeo licença de um

)

mez , em rasaõ de suas molestias. Nunca veio a Co-rtes.

v JOÃO IGN ACIO DA FONSECA'

BISPO DE LEIRIA

Deputado pela provincia da Estremadura.

Em sessaó de 30 de janeiro

de t8zi

foi áê!ceita a

sua escusa.

v

) )OÃO }OSÉ DE FRE~TAS AR.AG~Õ
SlliJsii{tftri pelá"' Ilha da Madeirá (Í)

.
Em sessaó , de 7 de mayo fora o verifiéãdo~ os sêus P.~
-deres ' prestou juramen~o ' e tomou assento no sooet!inb
congresso. Em 8 disse que os curas d'aln1as dá Ifbá da
Madeira tao l~nge estavaõ- · de potiérem ser colléê\ àdbs·,
que se lhe dev1a estabelecer uma congrua qu'é fosse . süffi..ciente, porque naô tinhaó mais do que duas pipas de vinho e . móyo e meio até deus de P.aó.
_ Em I o , sobre o artigo 8. da Jey d'imprensa , vc:...
tou que em lugar de pena pecuniaria se estàbelece's$e i de
serviços puolicos; e· bem assim qúe a de prisaó fosse tamb'em stlb.stituidà por trabá1 hos pu blicos~ E(il I 5 apreseritou urna memoria sobre recibos militares. E~n 16 leo um
p.r:!jecro ácerca de concenos e reparos de pontes da li hada M;;jdeira. No 1 de junho apresentou por esctiptó uma

/
/

(1) Entrou- em lugar do eleito deputfído p-roprietario Antonio
Joaó Rodrigue-s G.:ncez ,_ que fatlec.~o a.nt.es. de s.ere.m verificados, oS;
leus pc.deres..

I
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indiêa~iô

pàtd· se c<:tnfirmar a promoçaõ da

mesril~ ·Ilha.

Em 12 foi nomeado para a commissaó das' petições. Em
2i fállou· a favor da representaçaó dos officiaes cl<l Ilha da
Madeira; e em 23. def~ndeo o comportamento do gover ..
nadbr da mesma Ilha , Sebastiaô Jm:é Xavier Botelho , e
a(1resentou um requerimento [com t 32. assignaturas em seu ·
favor , e tbdai de pessoas bem qualificadas.

VotltfÕes nominaeso

Q!Iãl será ' 6

maximo

d'a pena pa- .
ra· os àbusos da liberdade d'imprenscf
cdHtrâ ós particulares ? • • • • • 20~000
Qyal' s'erá o máJtimo dos- cbiitra o I anno-s de prifao ·;
está'db ? • • •
• • • • • e zoo(/Jooo.
O~al eleve ser ô ordenadb qúe se
estabeleça para os tnertibros do tri out]ál de -protetçãõ de ·libétdade d'imprerisà ? • • ~ • • • • • • • 6óo$boo reis.
Nétô faltôü a sessões.
N. B. FállÕu pdyco, vôtoll bem , ha mostradt> coh·
stárite~1enre as rnelhorês int~nÇóes , e tettJ dado basta ntes
demohstraçóes de querer d~sempenllár os deveres que lhe
fbraô incilmbidbs.

JOÃO M~R:IA SOARES CASTELLO-BRA~~co
.
'

Deputdila pel4 prô'Villcia dá ·Estreniadúrd-..
Cumpàreceo na sessa~~ preparatdria de- 24 dê janeirode 18:u , e foi nomeado po~ acch~n1a.çaõ pata éscrutina;dor dàs ~eleições d'ós membros da·s CbtlHlii~sÕês· de veri-Aeà ..
çaó de p-0d~res. Apresen't~u en:l z.i um projecto de proQ·
clamaç.á ó; foi numeado membro da co'mrn-issa6 de exame /
do pi·ojectb de regi-mento d.e Cortes ; e propoz. que se nomeasse umíí :~ egencia· C01npnstá de q-uarr:o. tnembros e l1ffi
presidente~

Em

t,'f; .

foi ntnheado wa-ra a commissaó d.e rfi~

tft'z·
dacçao do juramento, e em 30. part a qu~e hav~a de for- ·
mar as bases da Constiruiçaõ.
.

...

Impugnou n<~~ sessaó de 3 de fevereiro a indicaçaG .
do depurado Pereira do Carmo sobre a convocaçaõ de sub ..
~titütos pelas provináas do _ultr~mar, dando como arbitrio- o declarar se que a Naçao Portugu€za se compóe de
Ppnuguezes de _a.mbos os hemispherios •. Foi nomeado· .em
5 para a cornmissaó de Comtituiçaõ. Na de 6 quando se
tratou de reunir a presidencia do çhesouro ç' o.ministerio
da fazenda, foi de voto que este assumpto era das attri·
bui~óes do poder executivo. Exigi~ ná de 8 que o ministro dos negocias estr~ngeiros fosse chamado ao congresso ,
para dar as precisas informações d-os diplomaticos, e entaõ se deliberar sobre a proposta do deputado Alves d<Y
Rio. Offcreceo um projecro de decréto para se formar um
novo código c1vil e criminal : foi nomeado para a com· ,
~issaõ ecclesiastica, e em 10 par~ a de regimento da
regencia. Na.., de 12. orou largamente apresentando as bases
da Coostituiçaó. Em I 3 sustentou o artigo 8 ~. das bases
sqbre liberdade d'imprensa , e a I) refutou os argumen- '-ros expendidos em contrario. Propoz na . de · 20 um projecto de decreto para que, os bispos fizessem pastoraes , e os
parochos instruissem os seus freguezes de que as refórmas ·
:na administraç~ó publica de maneira nenhuma offendem a
religiaõ catholica. Fallou em 26 contra as duas cameras . e
véto ~bsoluto. Em 27, tratando-se da inviólabilidade do
Rey e responsabilidade dos ministros., achou que o artigo
das b~ses naó abrangia todos os çasos. Foi de parecey na
de 28 que houvesse conselho d'estado.
Em o I de março opinou contra o privilegio do foro.
Na sessaó de 13 propoz que se exigissem da .regencia os
motivos que tivera para nomear o principal ?Ylendonça reytor da universidade. Na de 24 f;~llou com energia , pedindo que desde l<;>go se abolisse a inquisiçaó. Em 3 I apre/ sentou um projecto de reducçaô do exercito : e tratando/ · se por incidencia de .recusar o patriarcha jurar as bases
da Consticuí~aõ , pedio que se decidisse esta materia , naó
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obstante ser fóra da ordem, porque era de muita ·urgen ..
cia , e foi o primeiro em dizer, que o pa,triarcha -naó de.,
via ser julgado réo , mas sim um cidadaõ que perde to~.
dos os direitos , empregos , e beneficies que 1he provêm
da sociedade ; e gue por isso devia ser expulso.
Na sessaó de l d'abril votou que, se o patriarcha
. jurass~ as bases e se desdissesse á face da Naçaó , entaó ~
continuasse no gozo dos direitos de cidadaó , sem exerci·
-cio todavia dos seus empregos , conservando as honras
delles. Em 3, sobre am.ortizaçaó da divida publica , e artigo 4• do projecto que trata da patriarchal, expendeo ,
muitas idéas para serem attendidas ,nas refórmas , exigin·
do que fossem feitas com · muita circunspecçaó, naõ · approvando a dou~rina do artigo; e impugn~ndo a reuniâó
das duas igrejas patriarchal e basilica. Em 10 propoz que
se alictorizasse o poder executivo para proceder. contra os \_
empreg.ados publicos: apoyou a proposta do deputa·do
F~rnandes Th9maz sobre os recursos á coroa: disse que
era um abuso o estar o collegio patriarchal exercitando
jurisdicçaó, e propoz que se nomeasse um vigario capitular, porque o patriarchado' era um monstro êm di_reito •
. Em 14 apoyou o plano do deputado Travassos sobre preço e taxa dos cereaes. Em 2) seguia as opiniões expendi-·
das sobre pensões , e oppoz•se a que se fizesse um decreto geral : pedio que se estabelecesse como regra, que rodas as vezes que o congresso tratasse de abolir uma re-_
partiçaó , se deixasse · á regencia a sórte dos em pregados:/
oppoz·se a que se tomasse aecisa6 geral a respeito dos vendilhóes, e gue se reduzisse a projecto de decreto. Na sessaó de 27 approvou a primeira parte do projecto de remoçaó dos Arra hidos de Mafra , e oppoz-se á dos Vicentes • . Na de 28 pedio que s_e moderasse o excessivo jubilo que reynava na assembléa, e se conservasse nos limites · que competiaó aos representantes da N açaõ, pois
que, dê saber-se gue S. M. havia adherido aos d~sejos
da Naçaó até ~o complemento da obra distava muito. Em
30 requereo que se riscasse da acta a memori~ que se ha ..
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.feito do juramento d~:el !'Rey; por .q uanto, sendo ;umacontecimenro de tanta rras.cendenda, na:ó havia siqo .o fficia_lmenre .çommunk.ado: sustentou a opinia.õ ~o ,deputado Fernandes Thomaz, mostraoclo que se d.eve ser cauteloso no uso .das paLavras : reprov.ou .o verho approva:r:
porque el-Re.y naó tém mais rem_edio que jurar, gu8rdar,
e cumprir. o que o .congresso tem .feito: pedio :que seJa.. ~ - vrassc decreto para os trihunaes naõ .usarem '.as pa·lavras
vassallo, e )Rey nosso senhor.
,
Ern o 1. de mayo ~votou que o projec~~ de decreto
sobre sa boa"rias fosse rejeitado: notou que o .estabeh:citll~n
to de pensóes pertence ao poder IegisJ_ativQ. Na sessaó de
Q. ponderou que o congresso havia delitle-rado , que naô
se píüvessem beneficios do dia 2. · em diante ,- o .que na.J)
~bstante se proviaó, e que por isso se toma.sse uma me-did~ ·provisoria; hem como 4':ontra a admissaó .de.s novi-~os , e que quanto a pe_nas apoyava o parecer do . çleputa-~
do Peixoto , que naó compet-e ao legislativo: qúé o juiso
da ineorrfidenda era· inoomparivel Gom o systema const,i tuciànal , e que por isso se dev~ria julgar a~oli.do pel~s
ba$es : fallou sobre o estabelecimento <;los jurados, moJ- ·
trando q-ue a instiruiçaô era ·naó só util ma-s necessaria, .
considerou o homem no seu estado physico e moral ; n,.o
da na tu reza , .e no de sociedade, e os direitos de que deV·e gozar ·: d isco.rreo sobre as varúagens que resulta:õ d,a
liberdade d'·unprens.a , e concluio que_sem esta ,instituiçaô ·
n~ô pode exisrir lit~erdade: contrariou o dep4t~do Sou's.a
1Vl3g31h.1es, e oppoz-se á· divisaó que o presidente queria fazer na votaçaó dos juradós , se os crimes de dogma
e moral pertenciaô aos jurados : mos~rou que os jurados
irn põe a. pena tempora-l , e os bispes a espiri tua I , e que
}'}Or isso o conhecimearo . do facto deve ficar aos jurados
para i mposiçaó .da pena ; _ e coneluio que a auctpridade
~cciesiastica nada tem. com a civ-il, deV!en:do portan,ro dei:x;ar-se a cada uma o exe-rcicio de S.U-35 .func.çôes. N~ s.~s- ,
·sa6 de 3 opinou que houvesse · jurados -nas capira€s d.as
prodncias, e em qualquer .lugar aonde se estabelecer im-
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prensa votando que a eleiçaô destes fosse feita pe1os elei ..
tores
comaréa. Em 5 conciliou as opinióes da assembléa sobre o domicilio do reo e o estabelecimento do ju..,
ry, opinando que o juiso do reo.fosse n_a terra mais pro:xnna ao seu domicil-io em que houver Jurados : mostrou.
que o congresso devia mandar sahir os noviços ~~e existem nos cGnventos. Em 9 v·otou que xoo<l)ooo re 'S fos~e a
multa conrespondente ao art. 4• da ley d'irnprensa:. s'?bre
os art. 5. e 6. mostrou que naó deviaó ser proht btdoi
seAaÓ aquel!es livros que fallaó de um modo taõ claro como o evangelho, porgue os livros de intricadas questões
de theologia só os lêem homens sensatos: que estabelt:·
cer liberdade d'i mprensa ', e deixar-lhe estorvos era qu=· ·
rer e naõ querer : foi interrompido .o illustre deputado
- por applausos das galerias .' e entaõ energicamente protestou, que quando fallava só tinha . em vista o amor da
patria, e nunca os applausos dos especradorss, e que era.
o primeiro que os despresavd. ( veja-se o diario de Cortes
76 ) ácerca do § 7• disse que naó lhe parecia justo graduar do mesmo modo a blasphemia c9ntra Deos e os seus
santos, porque a existencia de Deos era urna verdade fun•
damenral de toda a religiaó , inas a de seus santos naô
era de fé : sustentou que a reclamaçap s·e devia fazer con·
tra o espalhador dos escriptos perniciosos e naô contra o
vendedor. Na de 10 apoyou a proposta _do depurado Bettencourt sobre cereaes ; sus,tentou o projecto de decreto ,
pedindo que se recommend2sse á regencia o evitar a fraude ., e pôr em practica as tnedidas já adoptadas no terreiro, de se naõ vender mais do que um terço de paó estrangeiro sobre rlous terços do nacional: votou que era
contra os princípios liberaes o proh ibir as matriculas do
primei:? .anno juridi~o na univ-ersidade; e foi nomeado pa-:
ra red1g1r a carta a S. M. Em I I apoyou o deputado
Moura para se , determinarem cong'ruas ao~ parochos, e
que se estabelecessem as regras sucessivas porque as congruas se devem augmentar, porém que. ao me~ mo ren!po

de

se tratasse da collecta. Votou em · 1-z gue naõ só deveria
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t>ihar-se para a cia·ssificaçaó dos delittos .,'"m-as tambem ps.- ,
ta a sua influencia na sociedade·: que a segurança púb!~ca
por abuso d'imprensa em macerias de ·rejigiaó só er~ amea ..
Çada por crimes çapitaes , e só nestes deveria intervir a.
.aucroridade civil ; portanto que devia haver · gradaçaó
de penas , aliás se cahiria no absurdo de prohibir -Q,_bras
~Classicas : fallou larga menre sobre a materia; e ácerca d(}
art. 10 da mesma ley ( Diario 78 pag. -891 a 893· ) Pro·
poz na sessaó de 14 que os membros das diversas com·
mis~óes viessem ao meio da salla ler os pareceres, para de
todos . poderem ser ouvidos : mostrou que o procurador
'da casa da Raynha era criminoso, e que portanto a re~
gencia o suspendesse , e fosse ju 1gado pelas auctoridades.
con1:perentes: fallou contra o parecer da commissa5 sobreagoa d'Inglaterra, concluindo que embora Pinto fizesse o
mesmo me~icamentó, porém que o vendesse com outr()
titulo, porque o d'agoa d'lnglaterra era propriedade: vo,•
'tou que naó se perdoass_ç .o ac,to .aos estudantes de Caim...
bra, e que perdessem o anno aquelles que naó provassem
·scien<:;ia par frequencia nern acros :. sobre o arr. 14 dG.
projecto de congruas votou que, longe de dever dar-se:
aoi parochos maior ·ingerencia em rnaterias testamentarias., .
;Se lhes tire toda a que tem , at_é porqu~ já hou.'le tem,
p'o ·em que elles protestára~ ser os juizes privativos nes.
tas materi.3s! approvou o § 16 , limi·rando-se ás terras pe..
quenas onde naó houver mestres o ensino dos parochos ::
impugnou o deputado Correa de Seabra de reduzir a, coi ..
lecta a uma decima, porque desse modo. seria illusorio
o projecto· de augmento de congruas , naó podendo eJ.
las sahir senaó da collecta : disse que os beneficiados saó
empregados públicos, que tem direíro á.susrentaçaó, porém ? a ~ a? l~::to: que ~s bens. ec~lesiast!cos saó o~tr~ tan-l ·
ta dtmlnutçao nos capttaes da wdusrna ; ·commercto, e
agricultura: que o luxo dos- proprietaríos vivifica as rique:...
zas, e o ecclesiastico extingue-as ; e que portanto devem
conhecer o abuso de que· se aproveit<io , e ser os primei ...
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toncluio mostrando que esta collecta he màis propprció•

nal do que o seria nenhuma outra fund~da nos planos anteriore~. Na sessaó de 17 opinou que a, pen~ esta,bel.e ci·da aos escriprores, condemnando-os aos trabalhos pu~lu;?s, .
por provocar ·á rebelliaõ , era incompatível, e naõ nav1a "
. ig~aldade . na imposjçaõ ?esta, ~or isso que. um crabalhó
de tal natureza naó poaia ser Igualmente Incommodo a
um homem endurecido no trabalho, e a outro que o naó
esrivesse. Em 24 ·, di s curindo~ se o parecer da commissaó
sobre diplomaticos , propoz qt! e o congre5so romasse me-r
didas energicas ; naó se contormancto com o parecer em
quanto pro punha casrjgar crimes taõ grandes sóm.enre com
palavras.- Em 28 sustentou que, quando um deputado fa"
qualquer accusaçaõ se con :- titue defensor da Na~aó, e. -que
este acto s·e torna Jogo um acw geral do congresso; q.u.e
uma accusaçaõ invoive rigorosamente a defesa e a pena,
e que em consequencia o minisrro dos negocios do reyrio
Gomes de Oliveira, accusado perante o congres~o, deve
.responder e justificar-se; sendo das attribui~ões do poder
jud icia rio o castigallo quando tal naó fizesse: propoz que
naõ devendo a ilha da Madeira considerar-se colonia , ·
se naõ chamasse quem .a fosse governar capitaõ general ,
mas ~im governador. Em 30 opinou que uma dep.uta~aá
do congresso devia prin~eiro apresenrar-se a S. M. e acornpanhalio·, e naó o senado de Lisboa ; deixando á regen·cia as demais particularidades do cerimonial, e devendo
esta ~er a primeira ~ue se lhe apresente: que S. M. devia assellar o seu juramento perante o congresso, e que a
regencia deveria esrar na salla para lhe entregar alli o po•
der executivo ·: P-ropoz que todos quantos acomp~nhassem
S. M. ao congresso dev~riaó prestar juramento , e que
por. naó ter a sal!~ capacidade sufficience para o cor tejo
sena bom transfenr o. congresso para ourro· Iugar, co mo
por ex em p!o para . a igreja de Be.l em : opinou que tu do
quanto se fizesse a re~peito do conselho d'esrado se de·
c! arasse i~rerioro, e que· as liHas fos.sem duplas: foi nomea•
do para H a oordo cumprimentar S. M.
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de junho julgou necessario, para fàzer efficaz· .o direito de pe-dçaó, adopta_r-se outro meio afóra a commiss·aô, que só serve para apn!viar _os trabãlhos
. _do -congresso: na discussaó sobre a dõtaçaó d'-el-Rey in ...
dicou algumas bases ,que deveriaó tomar-se, por isso que
ella · deveria ser maior ou menor êonforme as -de-spesas a
que fosse destinada , opinando que_ fosse interina mas que.
deveda estar estabdecida qn:1ndo chegasse el-- Rey ·: sobre.
liberdad-e d'·imprensa julgou pouco o privilegia de 40 an-.
'rlos de propriedade dos livros feiros por ·umJ ~ociedade
Htreraria , ou cor por a çaó rei igiosa.; p.orque o prazo dev-ia
ser proporcionado aos· emp.a t~s da desp.esa em obra~ v o~
Jumosas; Em 4 fallou contra a accunmlaçaá de officios, e:
propo~ o modo d-e mudar o. art. 19 da ley d~imp.rensa .. "
V orou na se-ssaó de )' ~on.rra a fiança dos conductor~s d .as
lans , porque es.to-rv a v, a. o com.merc.io. N-a sessaô. de 6 dis·
se q.ue tin_ha em _su.a. ma.ó o. plano do. augmento d.a g_uar.d.a da -po.litia, :e que na.ó podi~aó. t_er lugar a,s duvidas pro...
pos.tàs porque de- tal n.aó rruava a regencia: votou con.tra a prisaó. determin:tda no an. 30.- da ley. d'impreosa :oppoz-s.e á in.Jkaçao do deputado Bo-rg~s Carneiro s!lbre·
pregadores regioS: ,_porque seria neces.sario.. ponderar uma
ma teria_ ins.ignificaore, quando ain.da se naó tinh,aã. come.~
çado, r-efonna,s de, que p.end.ia a felic-idade da Naçaõ. Em
sessaó - de 9:' naó. j u.lgou. de, importa.ncia a -proposr a do de~ .
putado: Atves. do Rio ácerca da reu.n-iaó- dJo, priorado de
. Portug:1J, d.izenc)o. que naõ ~stand,o ainda aho.l ida. a ordem
de Mal.ta ,. devia.ó observar-s.e os. seus ca,pitulos. Confor•
mou .. na sessaó de J 2. . com a opi,niaó de va rios deputa•ldos á.cerca do. !ncendio. da junta do. commercio , e pedio q:Ue se indaga.s.se se e-sre aconteci.mento.. era_, ~ffeito de·
algum pla.no,. c.on_c enado,. de rev:olu.çaó-: opp.oz.-se a que se-.
desse p.rem.io ao., delato( , a fim. de banir a idé_a a:nti-Jibe·
PaJ de qu<:- algu_em póde fazer a sua, fortuna por ser dela-.
. tor: v.·otou que. os diplom.at_as esta,vaó oo. 6;a-so ci?· parriar·
cha , e- b.a,viaó. perdid,Q o, nobre titula d:e: ddadaos, Porru~.
&ue~_es ~ oppo~..s:e· ca:m tudo ao· con_fi:sco d~ ~eus b,en$. 3,qu~
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àevem passar . aos seus sucessores.- Em 14 oppnz-se ao
ao banco do Rio, visto e). Rey o declará r

empre~timo

mal aconselhado, e as circunstancias da Naçaó e do cori.;
gres~o: appelloú ás bases da Constituiçaõ, e julgot~ 9uenaõ e~rando as resoluções das presentes Cortes subjettas
á ~ancçaó d'el-Rei naó havia exposiçaõ que fazer~lhe. Impugnou em sessaó de . 18 --a opiniaó do depurado Guerr.eiro, votando que embora a junta vigiélsse nas escholas públicas, po:ém que a rodos fosse livre o ensinar : a pcyou
o deputado Alves do Rio P•Ha se naó ad'm ittirem os de..:.
putados da Terceira nomeados por Swckler. Na sessaõ de
19 ponderou que se devia atrender a monte"pio e refor·
macios , pedindo que se sanccionasse que ninguem tivesse
mais ele seis mil cruzados de ordenado. E_:.m - lO susten•
tou o arr. 9 do projecto sobre collecta ecclesiastica , con~
cordando em -que doze mil cmzados eraõ sufficientes para
um bi~po: f;;jllou -largamente sobre as congruas dos pa·
roc h os , propondo a reforma e as economias corno verdadeiro meio de sanar os males da Naçaõ. ( Diario 108 p.·
1169. ) Requereo em l l que os papeis sobre compras de
generos remetridos ao congresso fossem com urgencia á
cornmissaõ ~e fazenda, - porque era- de justiça, visto a- ~
char-se gravada a honra do ministro 2 devenclo dar-se•lhe
os meios de defesa.
Em 23 opinou q~e se determinasse á- companliia, que
comprasse os vinhos, ou aliá.s se suspenda. o exclusivo.
Na sessaó de 16 fa1lou largamente sobre a ordem pata os
prelados ecclesiasticos Jllaó fazerem doações de beneficias.
segundo o projecro ~prese·ntado pelo deputa.do Caldeir.a.
( D.iario 112) orou o favor dos reformados e monte-pio~·
como dividas ·sagra.das. Em
sustentou .que naó se d.e·
viaó distribuir .pelos deputados certos impressos em que
se censuravaõ as opiniões de cada um, porq iíant·o, fazendo-f:e isto antes de decisaó -finú, ia· se por algum modo
prevenir . a 0piniaó de al:guns e e~peci·almente dos' '}Ue' naó.havíaõ votado_: opinoH que o proJecto do deF \H ado Bae.ta.
er,a imprudente e temerar-io , porquê um depurad-o neçe.s... ,

zz.

190

. ·

.

sitava ae certá decencia' e naõ tendo outros meios na() po•
qia dispengar os uni~os de gue subsisria, se bem gue esta•
va prompto a sacrificar o sàngue e a vida. Na sessaõ de
z8 j~tlgou muito · modico. o ordenado de 6oo(j)ooo réis
_para um empregado , e que era necessario dar·l hes meios
de susr enraçaõ, aliás a prevaricaçaõ era desculpavel.
Em sessaõ de 2 de julho võtou que b parecer da
commissaó de Constuuiçaõ sobre os despachos do Rio de
Janeiro fosse de novo redigido : sustentou que a educa·
caçaõ da mocidade se naó devia confiar aos regulares; e
que assim. como os serviços mi1itares s·e recornpensaó, os
lirerarios o devem tambem ser, attendendo se ás miseraveis vi uvas dos professores. Na de ·3 opinou que, naó.
sendo possível ir a deputaçaó cumprínientar S. 1\tl. , se
mandasse á regencia para partici~ar a el Rey quanto era
sensivel ao congresso o naó poder mandar a sua deputaçaó. Em 4 opiriou que se m.wdasse chamar o ministro
·dos negocias do reyno para parricipar ao presidenre da
regencia, que fizesse consrar a S. M. que a hora do seu
des~mbárque se naó de via exceder.
1

Votações nominàes.
Cameras duas , ou uma ? • • •
Véco absoluto? • • • • • •
V é-to suspensivo , .ou nenhum ? •
Haverá comei ho d'esrado? • •
Será proposto, ou nomeado pelas

Uma.
Naó.
Suspensivo •.
Sim.

Cortes ? •

/

• •
• • • .- • • Nomeado.
Qual será o maximo da pena para os
abusos da imprensa contra parriculares . • • • • • • • • • • • rood)ooo iéis.
1 a nno de prisaó e
Dicto contra o estado? • • •
~

'
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Deve passar-se decreto - declarando
que qualquer aucroridade g ue recúse
jurar as b.ises' da Constitui~aó Por.:.

~r

,

tugueza deixa de ser ciàadaó Portu•
• Sim.
guez? • •
•1· • •
Deve sahir do reyno quem naó
q-tiizer jurar as bases da ·c onstituiçaõ r Sim.
Qyal deve _ser o ordenado dos w.em· . bros do tribunal de · protecçaó da
·
'
liberdade d'imprensa ? • • • • • 40od)ooo réis.
N. B. · O illusrre deputado Castellobranco apresenta
em toda esta primeira epocha uma ~erie constante de idéas
liberaes, oprimas votaçó~s, e incançavel zelo por a fonu·na pública. Uma só- cousa Rotaremos, com roda a in~
parcialidade de plÍ:hlicos escriptores , e he, a superfluidade de
uma oratoria esreril com que em todas as épochas tem o
illus'rre deputado feito um deploravel desperdício de tem·po ; sendo aliás que -em rodos os discursos se requer energi·a , concisaô , e conceito; e sendo que mórmente das
assembléas legislativas devem b:wir .. se as longas orações
vasias de pensamentos, nugarum plena rennn que vacua.
Todavia , na6 ·póde esse abastardeamento da doquencia
offuscar o merito do illustre depu_tado , e muito menos se
atrendermos a que sahio de uma classe e congregaçaó donde mal podiao esperar-se idéas taõ rectas nem taó puras
1ntençoes.
•
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JOAÓ PEREIRA DA SYLVA

v

Deputado pela pro7Jinr:i4 do Minho.
Fallecido.

JOAÓ )R ODRIG'U ES DE BRITO

Deputado

pe~a

pro-piucia do Alemtcjo..

Compareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeirode t8J.I. Em 7 de Fevereiro foi por 67 votos nomeado
para a commissaó de fazenda: na de 8 por 72 para a de

commerdo. Em

10

offereceo\ um projecto
de
.

•

de~rero

para

)
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estabelecimento do-s estudos d'economia politic-a: ex·gio
que se pedisse., a_o ministro da fazenJa uma reL; Ç3Ó das
rendas nacionaes. Em 4 de abril apoyou o ~ decreto dos
cereaes, e lembrou que se adoptasse o sysrema de unidade
de m.edidas, a que j"á se tinha mandado proceder no antigo governo, e.cujos padrões julga prom ptos . Em 10 foi de
opíniaó que naõ se prometressem juros, porque o thesouro naó esrava no estado de cumprir a promessa. Em 26,
sob::e o parecer da commissaó de commercio relativo a
vendi! hôes _, pedi o que _se guardasse o décreto de 2 de
dezembro de ;:814 que estabelece a liberdade de commer..
cio. Ei_ll sessaõ de 2 de mayo foi de opinia0 que se abolis~e o juiso da inconfidencia; mas tambem foi de parecer que naó se devia julgar extincto sórnente pel.a doutrina das bases. Em 7 lembrou que, se se abolissem os tom~
bos, deveriaó subsriruir-se·lhes os meios de cada· cida.daó
conhecer os limites da sua propriedade. Pedio a suppressaó do" arr. _4 da ley de .Jiherdade d'irnprensa ; mas por
fim disse que a pena designada no arte -lhe parecia bem.
Em 8 lembrou que a moçaó do deputado Bettenc.ourt,
sobre cereaes , devia seguir a· ordem de todas as outras.
Em 10, sobre liberdade d'imprensa, disse que se o livreiro tiver máo _animo~ ou usar de dolo deve responder pe•
los 1i yros ' a Ii ás naó. Em I 2 votou ·pena de ·prisaó aos
contrabandistas, mas que naó se determinassem os · gene~
ros. Em 14 concordou em que se .remettesse á regencia
o nego-cio do procurador da casa da Raynha , porém naó
em que fosse logo suspenso , porque isso era_um castigo ,
t]Ue naó deveria ter antes de ser julgado. Em 15 sustentou -que o registo d~via fazer-se no juiso da conta do
testamento, que o provedor naó podia dar conta daquelles -que naó tinha em seu juiso, e que nesta parte carecia
de. reforma o arr. 14 do projecto de congruas. Em :2.8
fot de parecer que o ministro dos negocios do reyno d~
Vla ser ouvido antes de ser condcmnado , porque aliás sena o congresso quem perdesse a, opiniaÓ' pública; e vo·
tou que . se dessem tres dias para responder. - Em .2.9 pr()•.

. '

..

.
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poz ' que a decima ecclesiasrica se pagAsse em dinheiro,
e naó em generos. Em ' 30 opinou que a igreja das Necessidades fosse aquella onde S. M. fosse quando desembar...
casse ; que a regencia deve nessa occasi aó achar-se na
salla do congresso, · para .naó acontecer, que, ainda que por
momentos , haja dous poderes executivos- ; que naó
apoyava o uso de vestido de sêda rraquel!e dia p-or causa
das constipações , mui to em particular por serem valetudina·
rios muitos _dos Snrs depurados. Opinou que o conselho
d'estado para ser independente, devia ser vitalício.
No I de junho informõu sobre a · questaõ entre o
capitaõ mór, e .o juiz de fóra do Torraõ. Fallou segunda
vez, _e pedio que o deputado Borges Carneiro apresentasse algum caso de prevaricaçóes provadas de algum magistrado. Em· 4 destinguio a jurisdicçaó dos do~ con·selhos
de juraci_os. Em 6 apresentou_um projecto sobre arrematações. Em 7 foi nomeado em deput:açaõ fu.nebre para assistir ás exequias do deputado substituto Francisco Antonio de Rezende. Em 8 propoz que as cédulas para for·
mar os conselhos dos jurados fossem revolvidas na urna
e tiradas pelo denunciante, ou por um menino de 7 an- ,
nos. Em I 2 nomeado para a commissaó de commercio.
Em 16 propoz gue as ordens de Corte~ se transcrevessem no dia rio do governo. Sobre o art. ) r da Iey da Írtl·
prensá , porpoz cusras em dobro ou tresdobro quando ha·
ja dolo. Em z8 votou queseconsentissemvendilhões; e tarobem votou gue fosse livre o ensinar. Em 19 foi nomeado para a commissaó d'ultramar. Em 20 opinou que a
collecta ecclesiastica se dividisse, a metade para a divida
pública , e a metade para despesas urgentes. Na·,de 26, tra ..
rando-se de . reformados e monte-pio, disse que a Iey da
creaçaó do erario estabelece a preferencia dos pagamentos, e queye deve seguir. Em 27 fez uma indicaçaó sobre o modo porque os deputados devem apresentar os , seus
projectos , gue foi rejeitada. Em 28 disse que se devia
determinar que os tríbunaes naó provessem · officios sem.
dar parte á regencia. Er~ 3 de jujho votou que aquelles_
'
.
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. deputaâós que és tivessem · mais pertó fdssem os âe~.
doados 'para cuttrprimenrat S. M. julgou ser pequeno nu..
-mero o de seis para formar a deputaçaó a isso destihada.

/

Cameras dua·s , ou uma? • • • Utna.
V éto absólu to ? • • • •
• N aO'.
'V éto su~pénsivo, ou nenhum? •. ~· ~uspe·nsivo.
Haverá conselho de esrado?
o: Naõ-.
.:
Será o consel hó de eStàd o propos- ·
to OLJ nomeá do pelas Cortes ? • · • • Propostó. ,
Qyál será o maximo da pena para os
·abusos da liberdade de imprensa contra parriculares ? • • • • •
• Ibo<f>ooo ráis.
Djcto contra o estado ?
IO anhos de prisaô e
• • • • Iooo<booo réis.
Deve pas.sar-se decreto , deciaran .. \
do qué qualquer aucrotidade que recuse jurar as bases da Constiruiçaó
· Por tu gueza deixa de ser cidadaó Portuguez? •
• • . . • • • • • Sim.
Deve sahir do ·reytto que.rtl naó
quizer jurar as ba·ses da 'Constituiçaó
Pórrugueza ? • • • • • • • • Sim.
Qual deve ser o ordenàdo que se
cstàbeleça nos membros do tribunal de
protecçaõ de liberdade dé imprensa ? Naõ assistto.
Fa Irou e·m 9 , e ~5' de · mayo , · e .) de junho.
N. B. ~fem · o illustre deputado · Joaó Rodrigues de
Brito feito algumas indicações de utilidade, e sido regu- lar nas voraçôes norninaes, ainda que naõ tenha sempre
gua rdado um systema úniforme. Noramds ,que facilmente
se affei çoa á classé a que pertence ; porque pertencendd á
classe da magistratura, naó softre d~ ~om grado que ella
seja arguidlf: como desen1hargador propugnou pe.lo ministro dos negocias do reyno, e pelo procur_a~or da casa· da

1
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Raynlra porque tªmhem o ~raõ ~ e
mente seis mezes de d,epl;ltapo , jft
~

. (

ulti~;t-me~te t~ndo só.~
pavi~

creado r_al affe ..

cto .aos seus .c-oHega,s, .qu_e naó _podi~ consentir q.ue ser
vestissem .de sen.á · no dia do qe.sembaJque de S. M., pQr .
causa d_as consripaçõts! jsr_e~ aife,ct\).o~çs sentimentos ·'
este am.o ro.so alferrQ, que , . e~ . !Imitas cirqu~stanci~s d'l,

vid,.a , ho_nr.aõ o .coraçp() d.o hom~.m, podem muito .bem
em ou.tras JT..aochar a i_nreireza do representante da Naçaô. Tambem h_avem_n, ~nQ.tado que o ,illustre deputad<;> se
e.ntreg.a .com d~masi11da c,onfiança aos conselhqs theórico~
dos econo.mi~ta_s . pplitic.os, e que de~ presa muíras vezes,
para os ª.uender, p~ in_falliv'ei.s conselhos· da práctica e da
eX.perienCÍa : sem . pO 1Jl~e~QS se ]ern~r.ar qu,e est~S foraÓ as
1nestra~ ,cl.aquell.es. M\uitç~ louvpres poderá vir a mere~er
a-lgum dia, se con.s_eg!Jir: ,aff~st,ar ~é _si uma boa ,~qs~ ~e.
alfe~ta por cJílsse, (e p.9.r ~heoria;S syst.em~tic~s~
.

~
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JO_AO PE

,.,

SOPS~ PINTO MJ:\G~LHAES

D~pllt,Pdf!

p_elp prl)vinâJI ,tÍIJ Min~o.

~om-par.eceo '· .na ·ses,saõ Ht:eparaçor.i-~- de i4 ~:e JaSteko d:e 1 .8~ 1. · Em se.~.saó de $ d~ .fe~ereTro a po~Q~
tieptuado A·lges 9o Rio ., ~obr.e .p se questro d_qs cli~
plomatico-~.. Em 10 .foi por 22 \\Otos . nomea-do pa.r a ~
ç0m-missaó de faze.l)~a. Em .i 3 .d'ahril pedi-o ·que o goy.erno ma-ndasse traduúr ~s obra1s ,do sábio Je.refl\ias Benth?.moEm .1-4, _na .discussaó d.a I. qrrí-go .do regirpent,o da regeocia , P,li(}P~ q.ue eH a .e-m ca.~ os .d u;v.i,d oso.s consul t,as.sp·
as Cor,Jes ;. mas ,que. ern }.:o. do,.s os p.utr,Qs CftSO.s .d.és,se po.t"'
~i m~srno as prO;videnqias qw-e julgas~e neceS;~arias ;· e lembrou .qu.~ :5eri-a :~nui uril ma~car·lhe- a-s _s~as att-fi~mj
çoe~ . .Em 25 ~-equ-er.(o que se a..talhas_
s.e _a 'di;SC!fs.saó, ,q _~ ·
5e hav-ia · ,torn.ado vaga .so\lre .d;espe~as 1pnblic-as, - ~ .de via
.r-estri.ngir~s·e ~ ~ndem c}o Q'Ía· : d.ev.end9 ·t~.az~r--&e por .escdpto q!Jralq~~r indicaç~.õ sob~e pssu~ptp rel:ar-ivo ao qu,e
• $C •:tr:ataYa ,. •se' as~~IP r$e .j4lga~s-e cpnv~n:.t~nte. ,.1\p.OJOLl a
Bb 2
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--ópiniaô do deputado Fernandes Thomaz · sobre a distinc.'
çaó ·que deve haver entre - mens aõ honrosa, ou· mandarse imprimir qualquer papel. - Votou que a lista dos re.
querimeaJ9S se · i-nserisse no dia rio de Cortes , naó obstante publicar-se no do governo. O pinou que fosse pre~iden
te da . regencia aqueUe de seus membros que maior nu nero de votos tivesse nas eleições. Em jO propoz que
S. M. se intitu l as~e pela graça de Deos, e pela Constitui~aó, &c. a maneira do d'Hes panha. N otou , qtiando
se protestou contra as pslavras - ap pro var ,_ ·va ssailos ,
~c. - que naó se protestava contra · e~ t as ptt lavras por
serem sómenre contra as bases, mas por serem i"gualmente contra o direi to publ ico de representaç ó n -;. cion~l . No
I 'de mayo ponderou que era perigoso adoptar que se observassem como Iey_os decretos do copgresso desde o momento em · que ·se estabelecesse a dou rri na delles: ·por hso
· que nenhum cidadaõ podia ser responsavel pela observancía
senaó desde o momento em que as leys fossem .promulgadas
legalmente. Em 2 contrariou a idéa expendída pelo- depu- ·
tado Castello ·Branco, quando asseverou que em todos os
cód igos havia 1eys que prohibem os crimes que aJacaó
a ordem social pelo ·abuso da palavra, e que por consequen~ia e(a inutil a ley sobre liberdade d'imprensa. Mostrou que as leys naó eraó taó claras que naó deixassem arbi·
trio aos julgadores. Di scnrreo largamente e ponderou que ·
o juiso em. ma terias dogrnaticas pertence aos bispos; mas,
porque um homem he subjeito a enganar.. se, e nenhum cidada6 deve soffrer penas pelo erro ou engano de um honlem , he prfciso que se forme o co"selho dos jurados
para julgarem no temporal • .Sustentou a sua opiniaó; mos·
trou que seria um grande bem assegurar a liberdade do
cidadaó ; e disse que sómente á auctoridade temporal com/ Pete o direito de · supprimir , ou deixar correr qualquer
escripto. Ern 6 offereceo um ·additamento · ao projecto de
decreto do deputado Bastos ·sobre apósentadoriàs. Ponde·
rou e susrentou com forres rasóes que o foro natural he
p

fo ro do do ;ilicilio. Em 7 foi nomeado para

/
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saó de r~dacçaõ da ley sobre liberdade d'imprensa. Em 8
ponderou que nao devia cousa alguma decidir-se sem pre·
ceJer discussaõ e maduro exa me. Em '~4 comparou e julgou cr iminosos os proced imentos do procurador da casa
da Raynha , porque fez quanto estava a seu alcance , pois que
naó podendo mandar , insinuou com promessas ; e votou
que a junta provisional do governo tinha usad o das sua.s
fa culdades~ porq ue estava revestida da soberania. Em 4
de junh? arguio sobre as prevaricações que se commettiaõ
a res peuo de transportes de mar e terra. Em 6 sustentou
o anigo 30. da ley d'imprensa. Em 8 apoyou a pena de
inh-abilídade para os empregos pub:icos, segundo o artigo
32 da ley d'imprensa, e indicou o modo de se dever pro•
ceder no caso ~e naõ compar-ecerem todos os vogae~. Em
Jl foi nomeado para _as commissões de justiça civil e redacça6 de leys. Em 19 oppoz·se a votar sob_re decretos
a respeito de ensino publico, sem ~e revogar primeiro o
que ha sobre este assumpto. Votou que se concedesse ao
alferes Monteiro a graça de reinregraçaó no posto, mas
naó se podendo conceder sem ver os autos, foi de opiniaó que se d·evol vesse este negocio ao poder judiciaria.
Em 28 votou q_!Je todo aquelle que tivesse beneficio maior
em renda de 6oot/)ooo ré is , naó · ficasse _ percebeQdo
cousa alguma do santo officio; e na sessaó de 30 pedio
que esta sua opiniaó e voto fosse lançado na acta. Em 1.
de julho fez uma indicá)aÔ sobre a fórma de o primeiro ju·
rado 'interpôr o seu parecer.

·vottições nominaes
Cameras duas oa uma ? • • • •
Veto absoluto ? • • • • • -.
v éto suspensivo ou nenhum ? • •
HJverá .comelho de essado ? • •
· Será e conse)ho de estado propos.:..
to ou nomeado pelas Cortes ? • •
~ a l sera ó maximo da pena p_ara

Uma.
Naó.
su~pensivo.

.N aó.

Nomeado.
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abusos da liberdade d'imprensa coa~
tra os particulares ? • • • . • • • 1.o~ooo réis.
·
Qial será ó maximo da pena para os I 9 a nnos de pri$âG
contra o estado? • • • • • • • 6oo~ooo réis
Deve passar· se dec.reto , declaran..
ào que qtJalquer aucto.ridade q.ue
recuse jurãr ~s b~ses da .Constitu.i.ç::}Ó
Porrugueza deixa de ser cidadaó PGr..
. tuguez ? - . • • • • . • .• • • • Sim.
Deve sahir do reyno q.ue.m naó
quizer jurar -as bases , da Constituiçaó
Porrugueza ? • • • • • • • . • Sim.
{ltlêll deve ser -o or.d.e_na.do -que se es..
~beleça aos memhros d-o -·tribuna.I de
·
protecçaó de liberdade d'imprensa? • 4ood)ooo réis.
Faltou ao congre~so nos dias 3, e 4 de abril , 5 , ,I .l;
14, ~6 , e l7 de junho.
.
N. B. Nesta primeira ~pocha tanto em .opiniõ.es como em votes , mostrou o illusrre deputado Joaó de ·.Sousa Pinto de Magalhães ser n1ui Jiberal: e ai·nda que n.1s
·épochas seguintes .naó ~ernla · conservado ·igualdade -de -systema, e algum tant-o .haja r-esvalado .da .senda .do puro li·
beralismo peninsular , e por consequencia daquelle para
que a sua ·procu-raçaó -'0 .au.ctorizava ·e.m sentido ·restricto ,
devemos -com tudo .fazer-Jhe a justiça que ·merece por -se~
talento, e por ser ·mui ·regular e ·rnethódico.. A r.asaó d·e
_õifferença que encontramo_s na· -sua ~an~!~a · Ide . pensar e
discorrer , taivez deva attribuir~se a querer ostentar de ffi(}.•
derad·o. Muito louvamos a moderaçaó,; porém naó deixa•
remos de rogaP a quem quer que della se queira mostrar
systematico sectario , que faça por calcular com ·exac·tidaô
a - linha divisvria 'que a separa do· anr-i -líberahsmo; porque d~ tempos a esta parte observamos- com .pe.sar ·, que
muitos homens ( .e bem i.nteneioBados!) ·por ·remere_m os/
perigos de uma exa lta~aõ imaginaria ., tem,.fei(-o guerra· ao
systema d:1 justa liberdade . . Muito la lento., muito ·boa&
ideas 1 e mui puras .imençóe.s wppomos .nO' illus-tre : d~pll-
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tado , e por isso n'os Iisongeamos , de que, despresados
os extremos, continue no primeiro systema que adoptou,
e, com tanta gloria sua , e utilidade da patria , ia desinvolvendo.

JOAÕ ·viCE.NTE PIMENTEL MALDONADO.
I

.

,

.

Deputado pela provincia da Estrem11dura.
Compareceo ria sessà.Õ preparatoria de ~4 de janeiro
de i821, , e foi pôr 49 VQtos eleito. para a commissaô
de verifi<:açaõ de tirulos dos depurados. Na sessaó de 29
propoz que se nomeasse commissaó para redigir a formula do juramen:tt> dos membros de regencia , e .foi eleito
pa-ra a mesma commissaõ~ Na de 30 para a commissaô
de tedac~aô do dia rio das Cortes. Na de '3 1 prbpoz gue
!e nomeassé commissaõ para organi1.ar uma guarda nacional , denominada - guarda constitucional.
Em sessaô do 1 de fevereiro addicionou a prqpost:t
do deputado Borges Carneiro sl?bre suspensaô de profissões para qae assim fosse ·intimãdo á assemblea de Mal·ta. Na de 3 impugnou a indicaçaó do deputado Pereira
do Carmo para cohvocaçaô ae substitutos por ultramar.
N~ de. 6 a~~yóu que se conc_ed~sse ~mn~ria •.Na de ~
fm ele1to por 54 votos para a cotnnussao de-Instrucçao
publica. Na de 9 fez duas propostas: 1 para amortizaçaô
da divida publi-ca por _venda de bens nacionaes, recebe·n do,se na arremaraçaõ qualquer moeda papel : 2 para 5e
erigir na praça do Rocio um monumento consagrado aos
dias 24 de agosto, ·l ; de septembro , e 1. de outubro'.
Na de I i, discutindo.;.se· as basss da ConstituiÇaõ, argúio
que em vez da palavra __. decreta-Ô- - se empregaise, çomo m-ais propria a de reconhecem. Na de 19 impugnou
a proposta do deputado Borges Carneiro , e sustentou que
de viaó os projectos de decreto i nserir-ie nos dia rios das
Cortes. Na de 27 opinou que el-Rey - presenciasse quando
quizesse as fess.õfs de Cones. Na de 31 votou que se re--
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formasse :o preambulo do projecto dé abo!içaõ ·da . inqui.
siçaó, · declarando o verdadeiro motivo, qne era a abominavel injustiça de tal instituiçaó.
Em sessaó de 6 de abril p·arricipou o donativo do
mestre latoeiro Faustino Jose Teixeira. Na de 7 'apoyou ·
a noojeaçaõ do oppositor Aguiar, e o provimento do lente
Figueiredo. Na de 9 opinou que o diario das Cortes só devia vender-se na casa de sua ·administraçaó, e pedio que
em seu lugar se nomeasse outro membro para a respectiva
commissaõ. Na de 17 pedio que o deputado baraó de MoJellos declarasse o numero de · soldados em quem racahia
a recompensa de serviços. ~ Na de 2) . opinou que naõ se ·
imprimisse no dia rio das Cortes a lista dos - requerimen.
tos. Na de 27 apoyou que os padres Arrabidos sahissem
de Mafra, e -irnpugnau o obrigarem se a alli residir os
Vicentes. Na de 28 opinou que naõ se realizasse a expediçaó da Bahia, porem que ao baraõ 'de (lginteHa s_e remunerasse com honras o offerecimento que fez para as despesas da meS!lla expediçaô; e propoz que a cornmissaó de
premies indicasse o que devia dar se á guarda de Cortes
por occasiaó da fausta noticia de ha ver el-Rey jurado a
Constituiçaó.
Em sessaó do I. de mayo approvou o projecto de
aboliçaó das leituras ·, exceptuand!> por escusados os ar•
tigos 2. e 4·. Na de 5 votou, e - approYou·se, Raó ir
deputaçaó de Cortes as exequias do fallecido eleito deputado pela Ilha da Madeira Antonio Joaô Rodrigues Garcez , por naó terem chegado a verificar-se- os seus poderes: e foi tambem apoyado no parecer de que tendo, pe•
lo decreto de 26 de fevereiro e posteriores acontecimentos mudado as relações de Portugal com o Brasil-, deviaô.
de outro modo decretar se as solemnidades do recebimento d'ei-Rey. Na de 9 disse que, por constarem as prevaricações _dos empregados publicas, se tinba at:Jctorizado a
regencia para os re rnover, e por consequencia que inj.us·
tamente se increpava o deputado Borges Ctilrneíro por
arguir a falta
de puniçaô.
Na de 9 propoz e instou que.
,
-

2.·or na cartà dirigi_da_á S. M. onde se diiia ...._ ·cada· cidao1
daõ foi primeit(> na vontade .;;_-se dissesse ....... igual na v,on•
tade - porque naô admittia que nenHum cidadaô fosse
primeiro de q_ue :.ell~ 'deputado, na vonta~e de j~ra~ as ~a
ses da· Constitutçao. Na de 10., em d1scussao do artigo.
10 da Iey d'imprensa, opinou que podia escrever-se, quan ..
to se quizesse contra o governo cpnstitucional, pois ~que
por ·fim tudo havia de redundar em proveiro delléi Na de ,
z8 foi · d·e parecer que o accusado ministro dos negocias
do' ·reyno Gomes de Oliveira devia ser ouvido, e por es·
cri pro. Na de 29 opinou que as cartas do Rio de Janeiro
qualquer que fosse o seu contexto, deYiao enrregar-se sein
se abrir. Na de 30 propoz uma emenda ao projecto de .
decreto do recebimento de S. M. , opinou que a rcgencia
naó ' devia entrar na salla das Cortes, a qual julgou que,
melhor ordenada, -accommodoria muitos mais deputados ;
e votou que . 0$ deputados deviaó ao recebimentq d'dRey apresentar-se como nos dias da instauraçaõ das Cor·
res e juramento das bases da Constituiçaõ.
_
Em sessaó do primeiro de junho votou que devia
.
examinar-se qualquer requerimento em ·que um cidadaó se
quei_xasse de falta de deferimento da regencia : que uma
commissaó inforn'lasse ácerca da accusaçaõ e defesa do
ministro dos negocias do _ reyno : que a dotaçaõ d'el-Rey
devia ser em proporçaó das rendas do estado , e por isso
mesmo annual : que, tratahdo-se este assumpto, naõ de-~
via fallar-se de esplendor do rhrono , porque esta expr~s
saó dava ideas de um· Juxo demasiado é perigoso: qu·e
os reys devem tratar-se conforme a riqueza ou po~rez~
dos tempos _; e que seria prejudiciàl á Naçaó o querer sustentar esse esplendor agora que estamos pobres . Na do
dia 2 ácerca do artigo 2. da ley · d'imprensa~ pugnmt'porque o · offerecirnento de qualquer cbra s~ entendesse doa~aó effectiva e legal; _ e propoz que, ' para premio de ser•
viços_ constitucionaes, se creasse uma ordem intitulada da
Constiruiçaõ. ·N3 de 4 disse que, se qucriaó que n'inguem
ti vesse dous officios , se fizesse para isso · um~~ ley ; e se
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queriaó que um militar nat'S tivesse officio que na~ podia.
servir , ·se fizesse outra ley ; porem que a conimissaó ti• r
nha informado muito bem na questaõ do capitaõ Adaõ.
A.poyou o parecer,. da commissaó . sobre o requerimento
das. vi uvas e pàre-ntes dos processados em 1817; accreseentando _, que fossem os que trabalha~sem _no processo
obrigados a fazello ex officio, e naõ · gravadas , aq,uellas,
desgraçadas familias com despesa alguma do mesmo pro ..
cesso. E sobre o artigo 19 da ley d'imprensa votou que
se dissesse juizes de facto, porque esta expressaõ indica
melhor. o emprego, e n'alg4mas províncias se naô ligaõ
boas ideas. á palavra Juradosô Na de 5 perguntou se de-,
via6 imprimir-se no diario das Cortes as accusaçóes do
deputad'o Borges Carneiro á junta da fazenda da marinha,
e ao ministro dos negocios do reyno, com .a resposta ,dei-.
)e; e a conta do ministro da fazenda, e parecer da commissaõ ácerca da fabrica da Cavilhan. Na de 6 disse que
er-a· de 1700 praças o projectado augmento da guarda de
p,olicia, e que o projecto devia h ir ao congresso,. a quem
só pertencia o decrerallo: votou que primeiro sê cuidasse .
das viuvas dos militares -que dos viuvos da inquisiçaó, e.
conr:ra a prisaõ determinada no artigo 30 da ley d'impren"""~
~a. Na de 7 foi nomeado em depuraçaô -fun.ebre. Na de
9 votqu que embora se reunisse o priorado de Portugal ..
que, se infringisse as leys , seria castigado. Na de I~ foi.
nom.eado para as commissôés d'instrucçaó publica, redacçaõ
do dia rio, e verificaçaó de poderes. N·a de I 8. votou por exame· aos que ensinassem~ que naõ se admittisse a depu ta çaó
da Ilha Terceira, nem se dev.assasse ; e que a rei ntegraçaô
do alferes Monteiro naõ era graça, mas justiças. Na de zo:
apresentou por. escripto a proposta de se crea r ~ a ordem
da Constituiç~aó para premio. de serviços constitucionaes.
Na de 2.3 opinou que a votaçaó devia co meçar pelo ex·
lusivo , e n~õ pela reforma da companhia- do alto-Dou..
' ro. Na de- 16. votou- contra a preferencia de, pagamento a
, monte pio e reformados ; porque redundava em . _proveito
dos reba.tedores., que deraó. os dinheiros co.m grande usu...

•'2 0j

-

~

rà , e ·ficavaõ :preteridos .homens que ~r.está:ra<6 20 dtado
com pequeníssimos juros. Na de 27 f~1 de parecer 9ue se
nomeasse uma commissa6 ,para exam,u~ar o~ papets qu·e
houvessem de se distribuir em congresso, e requereo que
se determinasse O modo porque d-evia discutirc.Se O proje~
cto da com~issaó de fazenda sobre repartiçaó ~e rendi· roentos nac10naes.
Em sessaó de 3 de julho vot.ou que fosse p~tte dà
deputa~aó cumprimentar el-·Rey , e dizer-lhe que no ou•. .
llro d'ia o . iriaó buscar
-

Voia;ões nominaes..
Cameras duas ou uma? • • • • Uma •
. Véto. absoluto?
• • • • • • Naó.
Véto suspensivo ·ou nenhum? • • Suspensivo.
Haverá con'selho de estado ? • • Sim.
Será .o conselho de estado proposto ou nomeado pelas Cortes ? • • Nomeaqo.
Qual será o ~aximo da pena para
abusos da .liberdade d•imprensa contra particulares? • .• • • • • • ;o~ooo réís.·
Dicto contra o est~d~ ?. • " • • ·5 annosdded pribsaó ,.·

_

e ameta e os

ens.

Deve· passar-se d~~reto, d~clar~ndo
que qualquer auctondade que recuse
jurar as bases ~a Constituiçaó Por- .
tugueza -.- deixa de ser cidadaõ Por tu·
guez .~ • •- • • • • • • . • • s·1m.
Deve sahir do ~eyno quem naõ _qui. zer jurar as oases da ,Const~rui~aó Por. tugueza ? • • • ." • • • • • Sim.
Qyal de~e ser o ord~na.do que se ~
estabeleça aos membros do tr.ibunàl
de protecçaó de liberdade d'imprensa ? 6oo(f)ooo réis.
N. B. Em toda. esta primeira epocha o i!lustr.e deputado Joaó Vic~nte Piwentel · Maldonado fez s~cêessiva
. Cc 1.
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men·te ~ho~s propostas ·e . excellentes votações' --'!endo tal-~ez a ~ umca que, por excessiva, possa exceptuar-se, 1
a se•
ptima voraçaó nominal , que mal parece de um philosopho por theori~ e practica. Naó fez largos discursos, mas
pr.oduzi? boas rasóes , e ideas taõ . philantropicas e IU>erae; . corno em esp~cial acabamos de ver ác~rca da dota~ao d'el-Rey , da liberdade d'imprensa , dos processados
e·m 1~h. 7 -erc., etc•. Mas porque fatali9ade naõ seraó os
hQmens sempre .firmes no bom cominho! ou porque hao··
de al_gumas menos boas q~alidades que lhes deo a natu•
reza deslustrar outras , com que os dotou mui relevantes !
Com magoa o -dizemos ! porem a tanto nos obriga o di·
Jer e imparcialidade ,de publicas escriptores: o ii lustre
deput_ado Pime-ntel Maldo!lado, talv-ez por u,m mal conce•
bido desgosto , pode ser que devido a uma pouca de .te·
n.acidade q·ue tem por indole-, algum tanto no progresso
da I~gisladura se .tem desddo do alço. lugar que tomou
nesta prir!Jeira epocha, e guardado um silencio pertinaz.
lnda rnal que assim tem dado azo a que ª-lguns mais
precipitapos julgadores, ou outros que mal conhecem os
dotes do illustre . deputado, lhe tenhaó feito bem ruins ·
inerep.açóes! como se um homem de grandes talentos e
Hl ústra~~ó ·, um homem que chegou á idade da madureza
na . prati~~a dfeçtiva d_a virtude, um homem que ja foi
l'ictima do despotismo por amor da liberdade, · pudesse um
dia inverter ós seus melhore~ pr-i ncipios , e pertender de~
molir a grande abra ea1 cuja- edifica~aó taó effi~az havia
uabalhado ! ! !
.

JOÃO VICEN;E DA SYLVA

~

. Deputado p.e-141 provitJâa à' Alémteft.~ ·

)

/
C~m.pare<:eo na sessa6 preparatori'a de

I

24" de·j;aneiro.·

Camera duas, ou uma?
Uma.
Véto abgoJuto?
- Naó.
Véto ·su~pensívo ou nenhum ?
Suspensivo,
Haverá comelho de estado?
Naõ.
S~rá o conselho d'estado proposto
ou nomeado peras Corres ? • • , . • • Nomeado.
Qpal será o maximo da, pena para os
abU$OS 'da liberàede d'imprensa , contra particulares ? • • • • • • • Iood'>oco réis.
Qyal será o maximo de pena pe- Naô votou por 1'1·
]os contra o estado ? • • • • • aente,
.
Deve· passar-se decreto , declarando que qualquer auctoridade que re.
cuse. jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza deixe de ser cidadaó Portuguez ? • • • • • • • • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem naéS quiz~r jurar as bases da Constirui~aó
Portu gueza ?, • • • • • • • • Sim. ·
Qya 1 deve ser o ordenado que se
estabe1eç2 aos membros do tribunal
·de protecçaõ de liberd.ade d'imprensa? 4ooci)coo réis
Deixou de concorrer ao congres!o nos dias 12 , 19_, .
e 2.6 de mayo, 8, e 9 de junho.
N. B. Absolutamente calado, mas regular em vota~ ·
~6es.

JOAQUIM ANNES DE .CARVALHO

Deputado pe(a

provi~cia

do ..dlemiejo•.

.
Çompareceo -na sessaõ prepa.rMoria de 1-4 d-e j:;~ne·iro
fle 1821. Foi nomea do em 30 para a commissaó da redacç-aó do diario de Cortes. Em sessaó de 3 de fevereiro
iropugnou a .indica~aõ . do de-putado P~reira do C~rmg

,
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sobr.e a convocaçaõ de sutrsritutos pebs prov!ncias dol u..
tramar. Em 5 foi no.rneado P.ara a commissaó de Constiru iç:1ó. Na de 8 impugnou a -indicaçaõ do depurad·o AI.
ves do Rio a respeito dos diplomaticos, exigindo que para ser admissivel fosse , · I. acompanhada dos necessa•
rios documentos para se fundamentar a accusaçaõ' z. que
por elles se examinasse se havia ou naó materia para lhes
formar cau~a. Foi nomeado para a commissaõ. de instruc·
çáõ publica. Na de 12 foi , um dos nomeados para rever
a cana que a S. Ivl. fôra encarregado de escre-ver o de:.
putado Rebell?. Na de!4 em um longo discurso coinbateo a liberdade d'ímprensa e votou censura prévia •
'( Diario de Cortes n. I).- pag. 89.) Na de 2-3 fallou contra as duas carneras, e o véto absoluto, apoyando o arti·.·
go tal qual se achava nas bases ; e mostrou em um lon~
e erudito discurso , ·que devia haver uma só camera , po~
que na sociedade naõ ha senaõ ~m corpo verdadeiramen·
te conservador , fundado· no bom sysrema de eleições , no
direito de petiçaõ, e na opiniaõ publica e .franca , resulr--ado da liberdade d'ímprensa ( diar. lI. pag. 14I , e
142·

Em sessaõ de I l de marrço es.cusou;..se de receber o
ordenado que lhe competia como membro da junta preparatoria. Na de. 6 de abril apoyou a- proposta do deputadq Camelo Forres acerca do lente Figueiredo. Sustentou em I 2 . o decreto de cereaes na parte respectiva ao
Alem·rejo , opinando que _naõ se deveria perrnitrir. a im_porraç·a<? dos estrangeiros em quanto o preço naõ excedesse 8oo ré is. Na de 13 aj respeito da rernoçaõ dos empregados publicas quiz que se conciliassem · as idéas de liberdade e segurança. Em 30 opinou qu~ tudo quanto se passasse n~'s Cortes deveria imprimir-se• . Na sessaó de 3 de
m_ayo i-mpugnou a opiniaó do deputado Soares Franco,
mostrando qu~ deveria haver mais tribunaes de jurddos segundo as . divisões das comarcas ; naõ se oppondo á no·
meaçaõ ~os 48 homens para jurados em cada cabeça de
c~marca , mas ponderando_- a difficuldade de achar 48 ho·

_

io7.

-

mens c~pazes' sendo mais facil julgar do. fa~o ~obre ou"' .
rra qualquer mate.ria do que sobre o abuso da liberdade
d'imprensa: pond~rou que os factos, sobre que <:Jevem, julgar ..os jurados, precisaõ ser e.videntes· ; e quando discrepe,
a .3• parte do jurado naó ha evidencia ; e o réo .deve ser
absolvido. :Em 9 fez mençaó de u.ma carta ~que lhe dirigia o prior mór da. ordem de Christo para em seil . no•.
me, e. dos freires conventuaes de Thomar felicitar o con-.
gr~sso: , ( d,ecidio-se que a felicitaçaó devia ser feita di-.
rectamente .~ás Cortes.) Na mesma sessaõ impugnou o pa-.
recer <lo deputado Castello Branco, relativo aos livros e~tran-.
geiros, dizendo que nesta ma teria naõ admittia tanta latitu•
de, porque ·deveriaó exceptuar· se .a_s línguas · Franceza e
Hespanhola ' que saó muito conhecidas. Em lO opinou que todas ~s vezes .que sé inr~oduzissem livros, que,
pr:éviamente tinhaó sido prohibidos entre nós , fossem impostas penas aos livreiros, e que . a respeito dos livros novos que na5 se sabia se eraõ ou naó prejudiciaes , fossem
condemnados na perda sómente dos exemplares. Suste~
tou que a mes~;~ . rasau que havia pad a responsabilida-,
de dos livros Portuguezes devia existir para os Francezes ·
e Hespanhoes; porque . saó linguas muito conhecidas. Vo. toú na mesma .sessaô ácerca do artigo 7· da ley d'im~
prensa, que se ac.crescentasse á pa-lavra - igr~ja - uni-:- /
versai - por ser. aque11a mui'to equivoca e poder induzir
abusos : sobre ó artigo 10 disse , que 'nós fundavamos o
govetno cõnstitucional representativo, o qüa! vive da opi•
niaó pubHca ; que sem Ii herdade d'imprensa~ naó se póde
fundar esta opin iaó , -e reformar o systema ; q.ue hade . ter
defeitos ·porque he obra humana ; e gue o congresso he
invio~a.~e~ em quant?: ~s penas civis , r:n:as ~aõ em quanto
á op1mao. Em 11 foa de parecer , dtscutJndo-se o projecto sobre a .inrrod.ucçaó dos porcos e gado vaccum,
que se prohibisse a dos. primeiros, e se . permittisse a dos.
~egundos: .achou q·ue a pena estabelecida na Ie,y de
impren~a, àc:veria 'ser maior nos crimes de rebelliaó, e
~uito , menor · nos o~tros contra o systema. constit:ucional~
/
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Em se;saô de -4 de junho informou ácerca da reduc•
çaõ dos conventos dos pldres Grilos. Em 5' observou que
ao congresso pertencia o approvar e passa·r por ley o.s
projectos, porém que _naõ ha":ia inconveniente em serem
feitos pôr uma commissaó de fóra; naõ sendo porem de
-opiniaõ que um membro do congresso ·formasse Uql projecto para se " r~me~~er a umà_commissa6 exterior. Negou,
na ,discussaó do p_rojecto das lans, validade ao exemplo
da Hespanha, por ter sido iná a sua âdministraçaó commerda!. Na se~saó de 6 votou contra a prisaó determi·
nada no artigo 30 da l~y da liberdade d'imprensa • .

Vota çõet nominaeJ.

Camera$ duas ou uma ? • , • •
Veto absoluto ? • • • • • •
V eto suspensivo , ou .nenhum ? ·;
. Haverá conselho d'esfado?
• •
-- Será o conselho d'estad·o nomeado
- ou propo'Sto pelas Cortes' ? , • • •
Qual será o maximo da pena para
os abusos da liberdade d'imprensa
contra. os particulares?
•
•

Uma~
Naõ~

Suspensivo•
Sim.
Proposto.

Iood)ooo réig. ·
P.risaó perpétua , e
Dicto. corttra o éstado ?
• • • • 1ood)ooo réis.
Deve' passat-s,e decreto; declarando
/
que ,qualquer · 'àuêtoridade que recu .. ·
'

se jurar as bases da Coristitui~aô
· Portugu~za deixa de ser cidadaó Por·
tuguez?
srm.
· Deve sahir ao reyno quem -naó qui ..
zer jurar as bases _da ConstiruiÇaó
Portugueza ? • • • • , . • • • Sim.
. Qlal _deve ser o ordenado .que se
estabeleca aos membros do trihu!J-al
//'_ - de prot~cçaó da liberdade d'impren:sa? • • • •. -• • • • • • . • 6oo<1Jooo réis

.r . .... ' -..

~09

Faltou ao congresso nos dias 8 29., e 30 de mayo ;
1 ~, 14, 16, 19 ., 20, 21, 23, l6, 28, e 30 de ju-

nho.

-

N. B. Se os creditas de grande literato constituem
0 bom represenrante, por certo que um desses he o ii lustre deputado Joaquim Annes de Carvalho; porém se algomás se exige , v. g assiduidade ás sessões, firmeza , e
liberalidade rle opinióes, &c., enraó diremos que o it ..
lustre deputado vai longe da peíf@içaó , por quanto : efficazmente concorreo para se tomar uma illusoria resoluçaó
com que os diplomaticos ficáraó a coberto, continuando a
escarnecer o congresso, e a prejudicar a Naçaõ. Sustentou
a censura pré via em sessaó de I 4 de fevereiro , e na de
~3 expoz a liberdade dtimprensa como um dos principaes
apoyos do systema represemativo. Donde nasc~m estas
(;OntraJicçóes? dicant paduani. Naõ ha duvid~ que o il·
lustre deputado- he um dos mais sabedores que esraó a...
ctualmente em Cortes , mas emprega elle o seu muito sabeJ em defensaó dos direitos e liberdade dos seus con·
sticuinte!! ? ! ! !

u

JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA COUTINHO, ~
·
BISPO DE CASTELLO ·BRANCO.
~
Deputado pela província da Beira.

-

/

Compareceo , e foraó verificados os seus poderes , e titulo em sessaó- de 26 de janeiro -: na de 30 foi nomeado
para a deputaçaó que installou a regencia.
Na ses~aõ de 8 de fevereiro foi nomeado, por 7 I vo·
tos , para a commissaó ecclesiastica : na de 27 lhe. foi
concedida · a dispensa tempor~ria que pedia. ·
Na de ;z, de abril, em discussaó sobre o patriarcha,
exigia que elle fo~se ouvido para dar as suas rasóes, e _
se lhe désse tempo;- e , se continuasse na sua opiniaó;,
entaõ ·naõ houvesse contemplações com elle.
Na de .10 de mayo disse q1,1e n.aõ oodia d~ixar pas~

. D4 \
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sar a max'ima· .de que o evangelho he 'claro (em discussaó
de liberd-ade 'd.'imprensa) _saó çla ras as maxi mas depois
que a igre}a as tem declarado; e que se estabefecesse a
pena de perder os direitos de cidadaõ tempo ra riamente,
~gundo a gravidade 'â o deli1:'ro, e · a ma ior óu menor influencia _na sociedade: na de 11 tamb.em fallou , mas naõ se
ouvio, diz o tachygra pho : e na 30 foi nomeado -par·a es. pêra r S. .M. á porra do pala cio das Necessidades e acompanhai lo á salla das Cortes.
,
Na sessaó de 12 foi nomeado para a c-omn1issaó ecclesiastica de expediente : e na de' 26, sobre os prelados.
naó fazerem doaçôes de beneficias, jufgou esta medida de
~tilidade, e que era maior mal introd uzir nas parochias
parochos contra a. aucroridade dos bispos, do que suspen,der por algum. temp~ as collações. '

Votações nominaes.

.
/

o~a
.. r sera~ o max1m-o
· da pena- _)-para os·
abusos da liberdade de imprensa con~
t,ra particulares. • .. -. • •
I oo~ooo ~é is.
5 annos de prisaó, ~
bicto contra o,estado t • •- ' • 6oo4Jooo ráis.
Deve passar-se· decreto , declaranque qualquer auctoridade que se recuse a jurar as báses da Constit'uiçaó
Portugueza, ,. deixa .d e ser c1dadaõ PQrtuguez -? •
• • • • • · • • • Sim~
Deve sahir do reyno quem naó quizer jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza ? • • • • - • •. • .. Sim.
, : Deixou d·e· cqncorrer- ao congres~o _-nos dias 25' e 26
de mayo, e 21 de j·unho.
~· B. Se nos houveramos feitoccargo de trat:ar do
(hJ\ racter · pessoal de cada um dos ii lustres deputá dos ,
" grandes elogios por tal respeito deveriarnos tributar .ao iltus:rre representante Joaq~im José qe Miranda Coutinho ,

I.

. I

Ztl
bispo de Caste11o-Branco ; porém, limitados ao estreho
circulo -que nos prescrevemos de tratar sómente de seus
trabalh_os em congresso , diremos: que elle tem sido mais _
liberal em suas opiniões politicas do <lue -talvez alguns
seus collegas , -çm altas dignidades ecclesiasticas, desejassem; porém menos alguma cousa do que a ·vontade geral
de seus representados exigia , e restrictamente lhe. havia
· incumbiéio.

JOAQUIM JOSE ·DOS SANTOS PINHEIRO.

I

Deputildo pela provincia do Minho.
Compareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeiro.
Na sessaõ de 8 de fevereiro foi nomeado; por 6o ·votos, .
para a commissaô de insrrucqaó publica.
Na de 14 de abril propoz que o preço regulador
do trigo rijo fosse maior que o do trigo molle.
Na de IS". de mayo fez um longo discurso sobre o
projecco de dizimos , porem diz o tachygrapho que naó
-entendeo nada.
Na de I 1 de junha foi nomeado para_ a commissaó
de peti~ões.

Votações nominaes em que votou.
Haverá conselho d'estado? • • • Naô.
Será proposto , óu nomeado pelas
Corres ? • • .. • • • • • • • Proposto.
,. .Qgal será o maximo da pena para os
abusos da liberdade d'imprensa contra
particulares ? • • • • • • .• • Ioo<booo réis.
Di c to contra o estado? •
• • . Prisa~-Jlerpe~?a ·' e
..
IOOOwOOO rets.
Deve passar·se decreto, declarando que qualquer auctoridade que
recuse jurar as bases da ContituiDd z
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ç·a~ Portuguezá deixa de ser cida ..
daõ Portuguez?
• • • • • Siro.
Deve sahir do reyno quem naõ quizer jurar ·as bases da Constitui:çaó
Portugueza ? •
'•
•
• Sim.-:_-.
Qu a I deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaó da liberdade d'imprensa? 6oocl>ooo réis
Deixou de c.oncorrer ao congresso no dia 6 de junho.
.
N. B. l\.1ui poucas, ou somente duas vezes no descurso da primeira epoc_ha, faHou o illustre depurado Joaquim Jose dos Santos Pinheiro, e n'uma dellas naó foi
ouvido pelo tachygrapho. Achamos que naó entrou em as
duas . primeiras votações nom1naes , . isto he, · as que se
referi ao a · duas c ameras e veto ; o que muito sentimos,
por naó termos a se~ respeito mais aquelle facto para
combinar com outros , que em verdade provaõ qHe
naô tem sido muito escrupuloso _ em propugnar em congresso pelo estabelecimento daqucl!e puro ~ystema constitucional, que lhe foi restrictamente incumbido por seus
constituintes. Nas epochas seguintes o demonstraremos
por, factos.

"-' JOAQUIM NA VARRO DE ANDRADE
Deputado pela provincia do Minho.

/
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Na sess21õ do I de f~vereiro tomou assento no con..;
gress_o : ln a de 8 foi no me a do por 45' votos para a com·
missa .é) d'iosuucçaõ publ i~a. Na de 21 de marçu ped.io a
:SUa escusa, e- na de 23 lhe foi concedida.
.
N. B. Co~pareceo uma -só e unlca vez no congresso,
e se nao q·Jizerarnos ·guardar se·veramente a obrigaçaó,
que por sy3cerna nos , i mpuzemós a nó~ mesmo, de n aô
craca:r de COijSas passadas fóra d.as sessões , fa.c.il nos !e·

1 I 3~
.
r1a provar que o illu.stre. deputado- Joa-q~im Na~~rro d~
Andrade, quando all1 foi essa mesma untca v-e z, J3 de ·la
sa hio êom proposito firme de oa6 voltar. Naó -julgamos
que os povos da ptovincia, que elle vinha represe-n tar, softressem grande perda na sua falta.
·
JOSÉ ANT'ONIO FARIA DE CARVALHO
Deputado pela provinda do Minho.

Compateceo na sessa8 de 26 de janeiro de

•

t821.

Foi - nomeado em 7 de fevereiro para a commissaó delegislaçaõ , e em 10 para a de estatistica. Na ses~aõ de 14
susrenrou ~ energicaroente a liberdade d'imprensa , combatendo a cens-ura prévia. Em 12 de abril opinou a favor
dos cereaes , e da modificaçaó · de direitos no que fôr a-d·
mittido no porto , d-evendo fazer-se uma ley cada anno
para taxar este tributo. Em sessaó de 30 vorou a favor
dos estrangeiros q·ue buscassem asylo, e que relativarnen·
te á Hespanba ·se tives~e em vista a ultima concordata.
Lembrou na mesma sessaó que ácerca dos degradados ,
e sobre a propost_a do deputado Borges Carneiro para éommursçaó de pena, existia um decreto impres~o ha mez e
meio. }4'allando relativam-ente á instituiçaó dos jurados,
desapprovou que se instituíssem ~ó em tres cidades do reyno, e votou que · os houvesse nas cabeça~ de comarca ,
$Ustentando que naõ. se deveria obrigar um escriptor a vir.
a tamanha d-istancia , quando por exemplo morasse em
_uma aldêa, e ·que por isso deveria haver mais jura.dos ,
sendo qe opiniaõ que fossem eleito~ pelos eleitores de parochia no caso de ~e decidir que os hot1ve~se na~ cabeças
de comarca ; e pe'los de -~omarca , a -decid·ir -se que os hoavesse nas provincia-s. Na·mesma -sessaõ votou contra a ·unanimidade na Iey reguladora das opposições n-a univer-s·i<lade , opinando que bastava-é duas t·er-ças panes. Foi nomeado em 7 de mayo p·ara a ~ommissaó de re<ia~çaó da
ley da liberdade d~Jmprensa.
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Em sessaõ do f de junh9 informou ·que a commissaõ
,Pe legislaçaô já tinha prompto o parecer ácerca do capitaõ mór interino ·e juiz d~ fora dq Torraó. Na dà 4
àefendeo que a ley naõ deve ter effeito retroactiv-o , e que
o capitaó Adaó alcat)çára o officio quando era permittida
a accumulaçaó delles. Ponderou sobre o p:arecer da commissaó ácerca do requerimento das viuva~ e parentes dos
·processado-s em 1817, que se uma commissaó extraordinaria os tiJ?ha, process-adQ, outra commiss~õ e~traordinaria
deveria_ rever o processo~ Em 6 votou que ·se pagóisse aos
empregados da inqoisiçaó em : quanto .naõ tivessem outra ·
cousa~ Em z8 votpu que, approvando-se o parecer da com.;
missaó , era preciso revogar as leys existentes ácerca do
ensino publico. Votou que se naõ admittisse a deputaçaó
da Ilha Terceira por virem as suas credenciaes assignadas
por Stock ler e o bispo, indiciados réós. Foi nomeado pa~
ra a commissaó- das com missões, e para a de justiça ci:vil. Na sessaõ de 2 de julho pedio que fossem igualmente empregadas as milícias para a extincçaó dos salteaddres.
Na mesma sessaó fallando ---relativamente ao conde de Sabugal , disse que se examinasse se o poder executivo podia por motivos vagos de ~egurança publica remover qualquer indistinctarnente ; e votou que se deveriaó dar .á r.e~
gencia ampliss.imos poderes para acautelar a Naçaõ dos
malvados, porque quando se trata de segurança publica
deverá usar-se de lodos os meios que .saó de rasaó e de
Justiça.

Potaçóes nominaes.

/

Duas cameras ou uma ? • • • • Uma.
Véto absoluto ? • ~ • • • • Naó.
Véro suspensivo ou nenhum ? • • Suspensivo.
·H a verá conselho d'estad.o ? • • • Sim.
Será o conselho d'estad.o proposto
ou nomeado pelas Cones ? • • • ,Propos~o.
QEal será o maximo da pena P.ara os .

li

abusós d~ , liberdacie d'im prensa contra particulares ? •
•
• , • 30(/)ooo réis.
· 10 .a nnos de prisaó
Dito contra o estado ?
• e 6oo(j)ooo réis em
dinheiro.
Deve passar-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que · recuse jurar as bases da Consriruiçaó
Portugueza deixa de- ser cidadaõ Por•
• •
Sim.
tuguez ? •
Deve sahir do reyno quem naó guizer jurar a.s bases d_a Constituiçaó? Sim.
Qu.ai de v~ ser o ordenad0 que se estabeleça aos mernbro6 do tribuna! de
~
,
protecçaó de liberdade à'imprerüa? • Naõ votou.
Faltou em 3 , de abril-, 12, e 25 , de mayo, e 4
de junho.
N. B. O illustre deputado José Antonio Faria de Carvalho naó he dos que tomáraó parte muito activa nas dis<Zussões, e deliberações ~o congresso; porém foraõ regulares
as Sl}as votações , liberaes as suas opiniões , e he do . numero daquellcs que rnostraó estar bem possuidos das forças da procura~aó que ·naquelle augusto lugar o consrituio.
'

.

JàSÉ ANTONIO GUERREIRO
Deputado pela provincia do Minho.

Na sessaó de 27 de janeiro tornou assento no congresso. Na de 6 de fevereiro propoz, sobre o proj·ecro
de amnist'ia a favor dos que tinhaó acompanhado os Francezes, que _se declarasse a extensaó do~ decreto, o meio
mais decoroso para a conceder , e o mais proprio para evitar as reclamaçóes. Na de 7 foi nomeado por -39 votos
para a commissaó de legislaça·ó . Na de 14 votou pela · liberdade de imprensa tanto em ma terias politicJs- e scien-··

·{
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tificas , como etn ma terias de religiaõ e móral. Na de 21;
vorou contra as duas cameras , porém a favor do veto ab.
soluto. Na de 26 em votaçaó nominal sobre o veto, requereo que se fizesse expressa menção no diario de que ,
tendo defendido o veto ab:wluto' a discussaõ o convencê·ra da sua incongruenci'a. Na de 28 foi de parecer q1,1e
naõ houvesse conselho d'estado. Na de 2 ·de março defen.
deo este mesmo parecer. Na de 7 foi nomeado para a
cornmissaO. especial, que devia prover sobre as rela~óes de·
Portuga I com as- potencias barba rescas. Na de 13 propoz.. .
qne se naó concedessem nlais graças de aff<J ramentos de
ma ninhos, ern quanto a cornmissaô de agricultura naõ. ·
fizesse . a este respeito um regulamento geral.
Na de 20 requereo ,que se assignasse dia para a dis·
cussaõ sDbre declarar á legitimidade dos acontecimentos.
d~ 24 de agosto e I 5 de septembro, e benemeritos aquelles que os pra.cticáraó e promovêraó. Na do 1 .de junho.
declarou-se alca1i1ente offendido pela generalidade com que
o depurado Borges Carneiro ,arguio a classe da magistratura, requerendo que ~a restringisse , pois que ha.via muitos magistrados honrados, e ate fazendo parte do congresso, Tornou a faHar, apoyando que todos os requirimentos devem . ir á com missaó de petições : defendeo . que os
minisrros naó podiaó ,ser sempre culpados da retarda~aó
d~s causas, porque esta póde ter origen·s muito diversas:
foi de parecer que o priyi egio de propried:1de dos livros
feitos por alguma sociedade !iteraria, ou outra qualquer
corporaçaó, fosse de ~o . a'nnos. Na de )' opinou que a
commissaó exterior de marinha , sendo nomeada pela regencia , devia mandar as suas informaç,óes a ~ do congres~o: que, por beneficio da lavoura, os conductores das.
lsns p-elos portos secco-g de·viaô dar alguma ~ança : que os.
varejos· eraó mais prejudiciaes ao commercto do que as.
fianças: que es[as fo5sem de ame-ta~e do valor das lans,
e' que o valor da guia fosse relativo .ao da fi:-~nça • . ·Na de
7 escusou-se da commissaó de legislaçaó por falta de san·
de, e propoz a necessidade de nova nomea~aó das co~n-.

_
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missões das Cortes. Na de 8 sustentou ; que determma~

do-se o -sequestro dos impressos, deviaó tambem determ•·
nar-se penas para os ministros e denunciantes que abusarem
destes artigos da ley : que o sequestro se naõ adopt~ ~e·
naó quando o interesse p1.1blico imperiosamente o ex•g•r,
e ainda entaó prevenindo-se qualquer abuso : pr?poz. que
se declarasse a pena que deve soffrer o denunciante c~
lumnioso, que motivar ~equestro injusto de qualquer escnpto : ponderou as cautelas com que se devia.ó lançar e
extrahir da urna as cédulas para a convocaçaó e forma ·
çaó dos conselhos de jurados. Na de 9 foi de parecer que
se fizesse um decreto declarando que ficavaô perdoados
t.odos os diplomaticos incursos em crimes contra a Naçaõ
aré á data do decreto de amnistia e que os diplomati·
cos comprehendidos .em crimei pos~eriores por taes ra.~ó~s
deixariaõ de ser Portuguezes , e perderia o os · seus dtre!- ~
tos e privilegias , e por isso o governo executivo devta
proceder contra elles; e concluio- que as unicas regr~s
que ha para julgar os diplomaticos, saó, além das do dlreiro politico , -as do direito das gentes; e que estas
mandaó tratar como i·nimigo · de uma Naçaó todo o es.. tranho que commeuer hostilidades contra ella : votou ,
discutindo-8e o artigo ~7 da ley da liberdade d'imprensa ,
que quando forem réos", devem dar fiança. Na de 12 propaz que para se tomar deliberaçaó , se chamasse o resp~
ctivo ministro de estado para saber que providencias a
regencia tomou ácerca do incendio da junta do cornmercio , e algumas outras circunstancias ignoradas : foi riomeado para a cornrnissaó de pescarias. Na de 14 vO-lou
contra o emprestimo ao banco do Rio de Janeiro, e que
solemnerneme se declarasse que a Naçaõ de fôrma nenhuma -se obrigava a eU e, e que se fizesse isto por um decreto. Na de 16 propoz tres divisoes ao artigo 48 da ley
d'imprensa. Na de 18 disse que á junta da di rectoria ge- ral dos e~tudos he que pertencia 'o conh ecer do ensino
publico: propoz que se pedissem ao governo i nform3~Õe~ 
dos gravames da na vega ~aõ costeira desde Menola até

·
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C8minha, para se darem providencias. Na de 19 defendeõ
os rebatedores ; votou que o parecer da comrnissaó so-bre
- o rnonte pio e reformados naó podia adoptaJ:"-se sem modificações, e qu~ nada se podia determinar para o futúro em quanto naó tivessemos a certeza de que o thesou·
rO; podia pagar de hoje em diante : requereo ser dispensado de discutir e votar sobre o parecer da commissaó a
respeito dos ordenados por naó ser da ordem do dia: observe:m que no decreto das lans o artigo tocante ás quebras devia ser modificado, e mais claramente expresso o
que falia va das tomadias-. Na de 20 defendeo · a doutrin~
do artigo 8. do projecto sobre ~ collecta ecclesiastica :
sobre o artigo 9· propoz, que o mini mo devia ser rela ti·vo á maior ou menor d~spesa , sendo em Lisboa mais con• ·
sideravel que nas outras ci-d ades, onde as differenças saô
muito pequenas: votou pela divisaó da collecta ecclesias·
tica amerade para a divida nacional e a outra para as
despesas urgentes. Na de 22 sustentou que a companhia
naõ pó de existir sem o exclusivo. Na de 2.5 opinou s-o• .
bre o parecer da commissaó a respeito dos -ordenados , &c •.
que se faça publico a toda a Naçaó a resoluçaó tomada :·
fez uma _ indicaçaó para que a commissaó de agricuftura.
na formaçaó do projecto de decreto sobre a t~-xa dos fru-.'
ctos pelos almotacés' tenha em vista a ley ou prá .. tica
que obriga os donos de celleiros a vender o terço dos frucros. Na de 26 foi de parecer que os soldos devidos até
ao ultimo de junho de 1&21 se deviaô sómente conside- ·
rar como divida antiga. Na de 27 \'Otou que o parecer
da comrnissa9 de fazenda sobre repartiçaó dos rendimen ..
tos nadonaes voltasse á commissaõ, e que esta depois de
obter do ministro da fazenda um orçamento exacto dare·ceíta do presellte anno' e uma indicaçaó dos meios decobíir' o .defiât, e da commíssaõ. de marinha as informaç.ó.es necess :u~ ias , forme um plano que mais segura mente occo;ra ás urgencias do estad~: discutindo-se oadditamento do deputado Baeta ao arügo 1.. do parecer
- antecedente ,. requereo ser ,dispensado de .a~sist1r á discue~
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, e retirar-se porque era interessado. Na de 28 opi-

nou que o artigo 3· do mesmo parecer devia ser rejeitado, por naó se determinar bem _o superfluo da somma dos
ordenados , p~nsóes , e gra tificaçóes de cada ulh dos empregados : · contrariou a impressaó do mappa dos · venci-:
mentos dos empregados , . proposta pelo deputa~o Alves
do Rio , e apoyou que se mandasse pedir á regencia uma
relaçaó respectiva , e o seu parecer, e depois da resoluçaó
do congresso que se imprima o mappa : . propoz que o
artigo 4· do sobredicto parecer fosse remettido á cornmissaó externa de marinha para dar o seu parecer sobre a
utilidade , ou perigo da reuniaó dos dous tribuAaes do almirantado e junta da fazenda , e para organizar ~ ,
quando approve a sua reunia o, um plano do novo tribunal que os substitua. Na cle 30 votou que se devia determinar uma quantia_ c~rta para o concerto dos palacios ,
para evitar collisóes violentas entre o congresso, e o po-:.
der executivo, e que se incumbisse á commissaó · de fa.
zenda o adquirir os conhecimentos riecessarios para· se
poder assignar a quantia: ponderou que a quota annual
para o concerto dos palacios fosse dada a el-Rey para a
empregar como l_he parecesse ; ~ ,que qualquer que seja
a narureza dos bens da casa de Bragança , devem os seus
rendimentos entrar em conta, qutlndo se rrata de estabelecer dotaçaõ a el-Rey: que todos os membros de uma
Naçáõ rem obrigaça6 de acudir ao seu serviço sem recompensa alguma, e que só a Naçaó ' dev~ dar ordenados
e doraçóes quando os seus empregados naó tiverem de seu
o sufficiente para sua wsrenraçaõ e decoro ; e por fim re·
duzio estas idéas a uma moçaõ: r~) i de parecer que na
determin~çaó da pensaó p3ra a princeza O. M aria Theresa e seu filho, se compuze~se o artigo de modo que nem
fizessemos mal ás leys fundamenta_es do reyno, nem aos .
seus interesses, nem :1os do infanra do: e opinou que os
frades devi ao ser excluid os de co nselheiros de ena do , po~
rém naó os cavalleiros das ordens militares. Na de 2 de
julho votou que depois de est~r feita e concluida a Iey .
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d'imprensa, já se náô deviaó admittir discussóes: que se
perguntasse á regencia a qualidade da culpa do conde do
Sabugal, uma vez que o parecer sobre o requerimento fi.
cou adiado. Na de 3 foi de parecer que · se lesse a acra
para se ver o que se tinha decidido sobre a fórma de ir
cumprimentar ei-Rey , porque ·a deputaçaõ da regencia
_havia de ir na intelligencia do resolvido. Na de 4 lembrou que a resposta de S. M. ao discurso do presidente
fosse mandada a uma commissaõ , para examinar se ti ..
nha alguma cousa a que se contestar.
·

Votações nominaes.
C ameras duas ou uma ?

• • • Uma.

Véto absoluto?
• • . • • • • Naó.
Véto suspensivo ou nenhum?
• Naó assistio.
Haverá conselho d'estado ? • • Naó.
Será o conselho d'estado proposto,
ou noMeado pelas Cortes ? • • • .Nomeado.
{~ui será o maximo da pena para os· abusos da liberdade d'imprensa
contra os particulares ? • • • • • Ioo(j)ooo :réis •
. ~al será o maximo dos contra o
..
estado ..~ • • • • • • • • • • N·au~ ass1st1o.
D eve passar-se decreto , declarando
que q·ualquer auctoridade que recuse
jurar as b-a ses da Conrituiçaó Portuguez:a déixa de ser cidad~ó Portuguez ~ • Naó assisüo.
Deverá sahir do reyno quem naó
qnizer jurar as bases da Constituiçaó
Por tu gtteza

/
1

.

• . • • • • • • N ao assisti o,.,

Qgal será ?o ordenado p3ra os membros do tribunal protector da liber..
dade de. imprensa?· •. • • • • • 6oo(booo ré1s·•
.Faltou em 24, 2.6-, 27 , 2.8·, 3'0, 3 I de mar~o, 3 ,.
4 , 6, 11, 14, 24, 26· , 27 , 28 de abril, I, 2. , 4, ; ,
7, 8 , 9, to, II, 11., 14, r;, 16, 18, 19 de mayo..

N. B.

'
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Sahemos que o --i llustre deputado soffreo grave

doençâ, e a isso attribuimos -:-o grande numero de faltas
que dei~amos mencionadas .. Tambem sabemos que pos~ue
bastante talento, e ·que mu1 louvavelmente o emprega · em
sisuda ·e uril applicaçaó: nem de · outra sorte poderia terse abali.zadb com distincçaõ em alguns ou muitos debates
de· marerias importantes. Nesta primeira épocha, e gran. de parte das subsequentes , figurou com bastante gloria
sua e proveito da Naçaó entre os mais benemeritos dos
nossos representantes: nem deveremos omittir em -seu abo·
no o nobre rasge> · d'ingenuidade com que em 26 de fevereiro declarou, e pedio que se lançasse no diario, que a
discussaó sobre vé to absoluto o havia iJiusrrado, _e; convencido da incongruenda da sua opiniaõ na sessaó antecedef_l·
te, e que por isso, desistindo della, votava norrünalmente
para que o n.aõ houvesse. Muito honra a boa fé do . if ..
lustre deputado, e grande pureza d'inrencçóes inculca um
tal procedimento ! Felizes seriamo! nós .( porque verdadeiramente nos pena encontra ~ faccos reprehensiveis em quem
só louvaveis os quereriamos achar) se naõ riveramos
de observar o illustre depurado Jose Antonio Guerreiro
nas epochas subsequentes ! Felizes, porque n.aõ teriamos
desgosto de ver o homem que suppunhamos ingenuo
usar, em sessaõ de 2 3 de março do corrente anno, de·· to- ·
dos bs recursos da subrileza para retardar a deliberaçaó do
congresso ácerca do atróz comportamento da rebelde ju nta· de S. Paulo,: felizes, porque naô veriam os o lwmem ,
em quem a Naçaó tinha depositado a sua essencial soberania , e sua mais do que rudo preciosa digr:Jidade ,
compro metter dignidade e soberania que lhe foraó confia ..
das, por um voto destituído de todo o fundamenro conhecido , opposto á -igualdade da ley santificad;t nas juradas
bases da Constituiçaõ, e só fundado 'em chy(_ller icos ·pri ncipios de uma irrisoria concili açaó, astu ciosamente inculcada por aquelle.s mesmos qtge ma.is traba lhaô pór destrui} ..
la: felizes , porque naõ o ouviriamos , na discussaó dos
artigos addicionaes rela ti vos ao Bra.sil', ava nçar dolltri nas
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absolutamente oppostas a todas as boas ideas de systema
de organiz~çaó de governos, até hoje conhecidos: felizes;
porque, finaJmente, naó t~riamos ·visto com espanto que
elle se atrrevia a propor com o maior _empenho úma admiravel indicaçaõ, para se poderem -recolher á- capital
aquelles individuas , que, -em virtude d@ decreto de Cortes de 3 de julho do anno passado, dei la estavaô separadGs e a_ástrictos a certos lugares da provincia : indicaçaó,
que , ainda quando justa em sua origem , ou como doutrina, considerada em these , era imtempestiva pelas cir. cumn~ncias peculiares de Portugal, improvidente pelos ul-timos acontecimentos da Hespanha, incompatível com ·o
estado da publica opiniaõ, e absolutamente opposta á boa
polit·ica do momento. Naô se julgue, todavia, que, por
nós assim faltarmos. deste. assumpto, queiramos inculcar
por criminosos os removidos em julho de 1821 e postos
em liberdade em julho de 1812 : sem prejuiso da inno.:.
cencia de taes individuas, e da sua repuraçaõ, declaramos
q·ue naó he delles, mas tao so111ente do intempestivo da
_indicaçaô que nós tratamos. Em result:Jdo pois d-e tudo
quanto havemos observaao no comportamento do il!ustre
deputado, e attento o bom talento e disposiçaô que lhe
reconhecemos, achamos que elle teria muito bem cumprido com os deveres de seu augusto minisrerio, e ainda
para o futuro pode cumprir com os que lhe estaó ou fo·
rem encarregados, se desisti'r de continuar em cerra ori·
ginalidade de oproióes, e negar ouvidos aos seductores ,
mas illusorios dictames de um mal entendido amor proprio, que facilmente pode destruir _suas boas disposiçóes;
e offuscar a gloria que aliás deveria çompetir-lhe. ,
,

J

JOSÉ ANTONIO DA ROSA.

Deputado pela pro'Vincia do ..1}/emtejo.
/

Verificaraõ .. se os seus poderes em sessaô de .2.4 de
janeiro, _mas só compareceo na de 3 de fevereiro. Na de
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8 foi nomeado por 47 votos para a commissaô mili,tar.
Na de 27 de abril disse que havia de apresentar um plano de extincçaó do batalha~ de .artifi_ces engenheiros.• Na
do r. de mayo apresentou um projecto de 11ova organizaçaó dos regimenros de artilheria, · e companhias fixas ·
das praças ; e fortalezas marítimas. ~a de 7 de junho
foi nomeado em deputaçaõ_Junebre, e na ·de 12 para a
commissaõ militar. Na . de 2) sustentou que se devia conceder a antiguidade · requerida pelo brig2deiro Moura. Na:
de 27, ácerca da proposta do deputado Baeta - ~obre a
ajuda de custo dos de putados , /expoz que, tendo di ver..
sos empregos, só recebia soldo de tenente general , e
de inspector geral da artilheria, e que se ·esres excediaó
ao que se dizia, estav~ pron:pto ••• Foi entaô interrom:
pido pelo presidente , o qual disse, que naõ se fazia al ..
lusa6 alguma particular. . . ·

·v otações nomintte!.
Cameras duas, ou unia? • • • Uma.
V éco absoluto ? • • • • • • Naõ .
.Véto suspensivO,-OtJ nenhum? • • Suspensivo.
Haverá conselho de estado? • • Naõ •.
Será o conselho de · esta~!o proposto, ou nomeado pelàs Cortes ? •. • Proposto •.
~al será o maximo da pena para
es af:m~os da liberdade de imprensa
contra particulares ? • • • ._ .. • 100~ooo réis.
6 annos de prisaó', e
Dicto contra o estadO< • • • .. .• 3oo<;booo réis em
d1nheiro ..
Deve passa~-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que recusejurar as bases da Constituiçaó .Port.u,..
gueza deixa · de' ser 'cidadaõ Pontt•
s·Ull.e.
guez 1. ... .. .. •
Deve .sal1ir -do reyno .quem .naóqu.iA

• .

• -

...

•

•·

•

-
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zer jurar as bases da Consti-tuiçaõ Portugueza ? • •
• • • • • • Sim.
· Qyal deve ser · o or9enado que se
estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaó da liberdade de impren_
sa ? • • • • • • • • • • • 6oo1Jooo réis.
Faltou em 14, l4-, e 2) de abril em 5 de mayo
no I. e 30- de junho.
_
N. B. Homem probo , de rectas intenções, e sabedor
de sua profissaõ militar, porem quasi nullo em ma terias
politicas, o illustre deputado Rosa tem sido regular nas
votações, e guardado um su periticioso silencio.

j JOSE CARLOS CARNEIRO COELHO PACHECO.
. Deputado pela pro'Vincia da E1etrmadurn .

)

Fallecido.

JOSE FERRAÕ

DE

MENDONÇA E SOUSA.

Deputado pela_provincia da Estre_madura.

/

Compareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeiro. No 1. de fevereiro, em lugar do art. 1. do projecto
de decreto do deputado Borges Carneiro sobre a suspensaó provisional das profissões regulares, offereceo outro
abra-ngendo o clero secular ; e um addicionamento ao art.
2. sobre a acceitaçaõ dos ordinarios , e a outras providencias relativas aos egressos.
_
Na de 6 fallou a favor da amnistia ~os militares
Portugu~zes que serviraó em França. Na de 7 opinou
que fossem abolidas todas as coutadas , á 1excepçaõ das
tapadas que deviaó ficar para recreio da familia real.
Na de 8 leo uma proposta relativa a bulias, breves, e
rescriptos pontificios , e propoz urn additamento ao pro·
jecto do depu ta do Margiochi ácerca da inquisiçaô. Na de

s .

. ..
dd'
. 'll
d
..
prop-oz um a · 1ta.mento ao projectG e se ~ng1r um
nwnumento na praça do rocio. Na de 17 apresentou um pro ..
jecto para se ~<>;nce?erem todos os direitos ·, faculdades,
liberdade, e pr1 vii.eg10s aQs descendentes dns-Judeos, e Mou.
ros, que · fora0 exptJisos de Portu,gal no tempo d,d-Rey
D. Manoei.. Na de 23· apresentou duas propostas, sob'"e
reforma das, aulas de primeiras ·letras, e economias. do
exercito , ·e um prójecto para aboliçaó das · leituras no
desembar·g o do paço. Na Q.e 2-8 votou que na·ó era neces- .
sario conselho de es.tado , e reprovou as listas triplicadas
que este. deve apresetltar para sua magestade escolher os
empregad9s publicos; expondo que nas r€partiçóes com·
petentes he que se conhece os que saÓ· verdadeiramente
benerneritos-, e que .no tocante aos empregbs ecclesi-asticos desejava que se seguisse á practica dos: primeiros seculos, em que. os povos nomeavaó os bispos. Na de 3.1 de
março, soblie a oppósiçaõ do- patriarcha a jurar as bases
da- Constituiçaó , disse que tal procedimento provinha de
alll!lcina'Çaó., e máos-- conselhos. Na de 16 de abril opinou
que- para se effectuarem os casamentos naó devia haver folha
corrida, porque a verdadeira folha corrida saó os banhos-: e
que até estes se· poderia sustentar que saõ desnecessarios depois da Iey de 6· de outubro· de 1784-, que deo forlna ao
contracto esponsalicio , ordenando que se fizes,se por escriptura publica. Na de 26 . apresentou uma memoria
ácerca. dos diz-imos dos vinhos do alto Do~ro. Na de 18
apoJOU o deputado Bertencol_lrt contra StocklerJ e requereo
que se mandasse um brigue á ilha-Terceira com a· noticia de
haver sua magest.ade jurado a Constiruiçaó : pedia que s,e
tivesse attençaó com o patriarcha; eque uma vez que ju~
rasse as bases sem restricçàó se lhe perdoasse. Na do ·
1. de mayo propoz que · s.e discutisse com urgencia o seu .
projecto de extincçaó das leituras dos bachar.eis no de,
sembargo do paço. Na de 2. votou · ·que para aboliç<1ó
do juiso da inconfidencia se devia pa ~ sar· decreto. Na de
5, entrando . em 'discussaõ . o ·projecto,dos regulares, sustentou que se devia consentir á p.rofi$saõ dos nov.iços a~t tJae s ,
10
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de um e outro sexo,, logo que elles a queiraõ espontaneamente: que se devia negar até decisaó das :c ortes a a~
missaó ás ordenações para o clero secular e estr1do
monastico ; que os conventos monachaes deem patrimonio aos egressos; que os mendicantes se prefiraó nos
beneficias de curas de almas, e que os egressos sejaó restituídos aos direitos civicos. Na de 10 opinou- que ao art.
7· da 1ey de i-qlprensa se , accresc-:ntasse que nelle serao
comprebendidos' os que propagarem uma religiaó nova.
Na de 1 I apresentou uma memoria anonyma sobre o of·
·ficio de pareador. Na de I) um requerimento da nobre·
,za e povo da Villa de Oeyras , pedindo a aboliç~ó do
juiz de vara branca; e um~ memor_ia sobr~ as estradas do
alto ·oouro. Na mesma foi de parec~r que se perdoasse
o acto aos estudantes da universidade de Coimbrá: que
·se registassem os testamentos nos cartorios ~ das igrejas,
que se tirasse aos provedores a administ~açaó -das confra·
rias , e irmandades ; que os parochos ensinassem . as primeiras letra~ , porem que se tivesiem em vista as diffi·
culdades que isso pode ter na practica, · porque os parochos
mormente em Lisboa vivem occupados com ·a administra·
çaó dos sacramentos. Na de 24 fatlou contra as aposen•
taiorias, excepto as estipuladas em tractados , em quanto estes naó se reformarem, e que os arruamentos tam·
bem se de viaó abo1 ir.
Na de 6 de junho apresentou duas memorias do primeiro Tenente José Pedro de Sousa Aievedo. Na de :2.0
votou pela ~i'visaó do produc-to da collecta ecclesiastica
arnetade para amortizaçaó da dívida nacional , e outra
11ara as despesas urgentês.

Votaçõei nominats.
Cameras duas, ou uma ? • • • Uma •
7eto a bso I uto .~
• • •. • • • Naó.
Véro
suspensivo, ou nenhum?
• ~uspensjvoo
'
_ .Haverá conselho d'c:stado? • • • Naõ •
l

.

'
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Será o c~mselho d'estado proposto,
ou nomeado '" pelas Cortes? • • • Nomeado.
· Qlal será o maximo da pena para os abusos de liberdade d'imprensa
contra particulares? • • .._ • . • • Ioo<,booo réi-s,
,.
Dicto contra o estado ? • • • xoocj)uoo re1s.
Deve passar-se decreto decl:arando
~ue _qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases da Constitui~aó_ Portugu:eza ~eixa de ser cidadaó Portug uez •~ • •
•
• • • • • s· l·m·•
Deve sahir do reyno quem naõ
quizer jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza.? _. • • . • • . • • • s·1m.
Qú;al deve ser o ordenado, que· se
estabdeça aos m,embros do tribunal
de prorecçaó daJiberdade de imprensa? 6oo$ooo réis.
N. B. E.sre deputado absteve-~e de failar, e dis~utir .
nas . rnaterias graves. Apresentou projectos , e memonas,
suas e alheas, sobre differentes abusos, requereo a cor•
recçaó de alguns '; e no projecto sobre a rehabliitaçaõ CÍ•
vil dos Mouros e J udeos abalisóu a sua charidade evangelica. Foraó .I iberaes as. suas votações, e tanto que ha·
de custar a. achar-se a rasaó da igualdade de pena entre
a 7· e a 8. vora~aó. Sem · embargo, he innegavel que as
suas intenç6es saó as · melhor~s.

JOSÉ FERREIRA BORGES• ../ .

Deputado pela prb'Vincia do .J.11inho.
Compareceo na sessaó preparatoria de 2_4 de .janeiro,
e na . mes-ma foi nome-ado para· a commíssaó de redacça~
da _formula de juramento dos . deputados • . Na de, 26 tm
eleito secretario por 36 votos. Na de .3 de fev~reH~ - pro~
poz a aboliçaó provisional de todos os dias fenaaos em
todos os tribunaes, e juisos, e mormente em todas as
Ff z
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alfandegas de Portugal, e <;los Algarves, á ex-cepç~ó dos
do r,ni ngos e di·as sanctos de g.uarda, anniversario de el ...
Rey, das restaurações de 1640., 18o8, 1820, e da installaçcló das Cones. Nª de 8 foi nomeado po.r 70, votos
para a commissaó de commercio. ·N a sessaõ ext · ordinaria de ~ 6- ficou eleito secretario por 52 votos. Na de 13
de ma rço decla rou que nunca acceitará os ordenad-os que
se trata va de dar aos que serviraõ desde 24 de agosto.
Na de 24 votou pe_la _arboliçaó do tribunal da .inquisiçaó,
e que igualmente o fossem os titulas -da ordenaçaó que
fallaõ dos fe~tiços. Na de .2.8 foi ' .nomeado para a comrnissaô especial de reforma das repartiçoes de marinha ,
ex ami na ndo o plano offerecido ·pelo ministro desta repartiçaô. Na mesma opinou que, tendo o congresso ja tomado uma resoluçaõ 'Sobre o jurso do anno relativamante'
~ companhia , seria vergonhoso tomar outra, naó havendo novas -causas. Na de l de abril foi de opiniaó que o
patriarcha , ·naó querendo Jurar as bases da Constitui~aó,
deve ser expulso do reyn(). Na de 4 leo um projecto para "Ser Hvre aos neg.ociames do Porto o commercio da
lndia -do _mesmo modo que -ao-s de Lisboa. Na mesma
defendeo 'O pr-ojecto d,os cereaes, requerendo porem que
no Porto se ·creasse um terrei·ro como o de Lisboa , .e ,
que servisse de , regulador para .as provincias do Norte.
Na de ú -a.poyou a proposta 'do deputado Vasconcellos
para· se construirem mais dou·s pharóes, requerendo que se
exigissem da regencia' as contas' desta administraçaó nos
ulcimos 3 , ou ) -an.nos. N.a de 7 oppoz-se a que pas_sasse'
o art. 8. do prqjecto para amortizaçaô da di vida publica , por quallto ..augmenrava a e.scriprura~aõ ' ·.e complicava o expediente. Na de 10 opinou que o art. Io do pro ..
jecto ant-ecedente naó devia passar, porque :era auctorizar
a r.egenda a -alterar aquillo que_constitue hypot heca par,.
ticular, o que he iHegal. Fallou segunda ve·z , e -mostrou
a necessida~e da -clareza d~ artigo. Na de I 2 leo um
projecto para se melhorar a administraçaó da misericordia
da .- cidade do Porto , m,0rmente no tocante ao ho.spital ) .e
I
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r-oda dos- eocpos(as. Na mesma foi de parece.r que se i O'"·
cumbis-se a uma commi.ssaó o d~terminar o preço regula . .
dor dos cen~aes. Na de . 14 apresentou um projecto pHa
abolir o offi.c.io de escrivaó dos prote-stos. Na mesma expoz- que o p.reçcr dos cereaes , fundand-a-s~ no Porto um
terreiro como o de Lisboa, tem alli- Lrm' igual cabimento.
Na de ' ) de junho , durante .a discussaó do projecto so"'
bre a en-trada de lans de Hespanha, falia nd-o .uma i poucas
de vezes, ~pinou que, tendo-se feito este projecto para
renovar o commercio perdido desta·s lans a travez do reyno
em co_nsequencia dos enormes direitos , se lhe tinha assignado agora o de 5' reis por arratel, que approvava: que
era contradictorio rejeitar este direito, e estabelecer fian.
ças que entorpeciaõ o commerdo, e que, no casQ de se
adoptarem, de~iaó ser da totaJ.idade do valor das lans •
. Na de 1 ~ propoz que se est~belecesse alguma pensaó·
aos.que no -fogo .do quarteira·õ do terreiro do paço perderaõ
alguns membros, e que -da junta do commercio, capa de
todos os fallidos da má fé, nenhum proveito tinha resultado ao commercio : que a .commissaó fiscal do Porto examinasse, porque Jeys ou ordens a . intendenc1a da rua ri.
\ nhá exige taô _grandes .emolumentos dos donos dos navios:,
e que a sua .informaçaô, e· consulta sobre o mais util, fossem presentes ás Cortes. Foi nomeado .para a commissaô
de commercia, e para a de marinha. Na de 14 apresenrou um prot·esto ácerca d<;>, decreto de sua magestade de
23 de março, no qual se declaraõ ·como dividas nacionaes
os desembolsos do banco do Brasil , por o julgar repugnante ao art. 35 ,das bases da ·Consti-tuiçaõ. Depois obser_vou
que protestava somente porque, se(1do as bases de 9 de
março e o ·decreto de. 23 , sua magestade as ignorava ,
aliás o amearia mais directamente. Leo um projecto para
aboliçaó 'da junta -do commerc,io. Ultimamente ponderou
que talvez se pudes-se provar que os di plomaticos podia o
ser julgados pela ordenaçaó, livro ~. tit. 6. Na de 18
oppoz· se a que se dessem agradecimentos ao co mmandan·
te e oiiciaes da fragata Perola, por tere.m salva,do a ii~

.
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Terceira da anarchia , como tinha dicto o deputado Vas ..
concellos,. fundando -se em que naó tinhaõ trazido Sto-

/

/

ckler, e o bisro, como se lhe ordenou . Na mesma julgou
. que se devia tratar com mais exrensaó da companhia,
pmqtt€ se tinha tratadô m~is da ju nta do que daquella:
que o direito que íhe dava a commissaó era o mesmo que
o exclusivo, ou talvez peior. Oppoz-se a que se estabele.
cesse o .imposto dé s:ooo rei~ nas agoas ardentes : uhimamenre opinou que se conservassem os ordenados ao~ empregados da inqui~iiaÓ, mas· naó com o titulo de inquisidores, porque estt: nome devia ser riscado dos diccionarios. Na de r9 leo o decreto e tabella sobre lans, e- ~Us·
tentou o parecer da commissaó sobre as quebras destas
contra as objecções do deputado Guerreiro. Na de 20 votou pela divisaõ do producto da collecta ecclesiastica ,
ametade para amortizaçaó da divida nacional, e ametade
para as despesas urgentes do estado. Na de 22 opinou
que as leys da companhia do Douro careciaó de reform~,
e que a companhia era' utíl : tallou a favor do exclusivo,
e contrd a creaçaó do imposto de 2400 reis por pipa a
tàvor da companhia; e depois de mostrar que o nosso
ruinoso tratado · de commercio com a Inglaterra involvia
tambem a destruiçaõ da companhia, concluio que·, se.
gurando se a conserv.<çaó da . companhia , se trate só da
sua reforma, convocando uma commissaõ de lavradores,
e outra de commerciantes' cujos pareceres unidos ao da
junta da companhia sejaó por esta remettidos ao congres·
so. Tornou. a fallar, e propoz que , abolindo-se o exclusivo, se aboliaó muitos direitos nacionaes, e que era necessario supprillos por outro modo. Na de 23 sústentou
que a abol i ç-~ó "do exclusivo trazia coms'igo a ruína do
Douro, e que a commissaõ dos lavradores fosse eleite pelas cameras. Na de 26 ponderou gue as alterações, ou
innovaçóes do regimento das Cortes devem ser propostas
por esc ri pro. Na de 27 foi de parecer que o homem ( FeJix l'tlanoel Borges Pinto contra quem o deputado Gyraó
tinha feitoi uma mo~aó) deve ser ,ri minado, . se requer

.
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com falsos titulos de procurador. geral d.o DotJro, e que
dandô provas de tolo ·pelo que toca, a atacar as opiniões·
de alguns deputados ,. se . deve deixar. Na rresma l~eo um
projecto par-a melho-r fisca Iizaçaõ das ai fandegas, e a pp,l_i- .
caçaô dos veteranos e reformados para alguns lugares destas repartições-. 'I'ornou a . fa.llar, ponderando qu~ o cor·
po da policia poderia empregar-se em prevenir nas cos•
, tas os descaminhos dos direitos fiscaes. Fallando sobre a
1noçaó do deputado Baeta no tocante ao ordenado dos
deput~dos, expoz que quando 120 contos de reis salvannn a
Naçaó , . se cedaó a esta immediatamente. Ultimamente
observou que a companhia hade comprar os vinhos, logo
que se auctórize : que ao congresso compete o fazer o
juiso do anno , e que - os membros da junta actual sao
incorruptos. _Na de 18 opinou que devia supprimir ... se o artigo 4· , e que era desoecessario o 1. do parecer da com•
missaõ de fazen_da. Na de 3 de julho julgou que a deputa·
~aô da regencia devia esperar a das Cortes.

Votações nominaes.
Cameras duas ou uma? • • • • Uma.
Veto absoluto?
• • • • • • N aó.
Veto suspensivo, ou nenhum?
• Suspensivo.
Haverá éonsellío de estado ? • • Sim.
Proposto, ou nomeado pefas Cortes ? Proposto..
Qlal será o maximo da pena para
os abusos da liberdade da imprensa
contra particulares? • • • • • • Naó assistio.
Dicto contra o estado ? • • • • Naõ ass1suo. Deve passar-se decr.eto, declarando
que qualquer aucroridade que recuse jurar as bas~s da Constituiçaó
P0rtugueza deixa de ser cidadaó Portuguez .~
• • • • • • • • s·1m.
Deve sahir do reyno quem naó qui2er jurar as bases da Constitui~aõ Por·

tugueza ?

• • • • • • • • • ·Sim.

.

2J1
Qual deve ser o ordenado dós mem·
bro; do tribu-nal de protecçaõ da H_,.
herd ade d'imprensa ?,..
• • • ~ • NalS aossistio.
Faltou em 31 de março,. 18 , 114, li) , 26, 27, ~8
de abri I ,. 4 ,. 7J , 8 ' 9 , 1o ,, I ! ,. I ], ' I 4 ' I 5 ' 16 , l8 ,
19, 2Í, 22, 23, 24, .2s, 11.6 ,. 218, 119, jO de mayQ:,
2i , 8 , 9 , 1 6 , 3o de . junho.
.
, ·
N. B. 1---em ' o illustre dep,utado José Ferreira. Borges
nesta primeira épocha· faltado a moitas sessó.es d.o~ cotlgre&30: falta que deve ser attribuida ao seu máo estado d.e
· saude. Nagu,ellas a que tem assistido entrou habilmente
nas discussões que se rratá&aó , fez· indica.çoes e offereceo
projecto~ de reconhecida ~til· idade . Entre as primeiras; con•
t~remos como tal a que fez em 3 de fevereiro para: se
abolirem os feriados, que realmente empeciaõ. e muito prejudicavaó n commercio , peta immensidade de taes dias
e.m que to ~a s as repartições fi8caes i.nterrompi.aó o seu ex•
pediente, com gravissimq incommodo, particular dos cem.
mercia.ntes e det_rimento · da fazenda publica : incommodo
e detrimento de que ainda de todo naó estamos livres,
se o arbitrio s.e lembra de se revoltar· contra. a Iey-, e manda que ainda em aima tal abuso se' fest':eje com. luminarias ! .• • ·rem sido em todas as suas votações taõ liberal quanto devia esperar.·se de um dos nossos indytos- regeneradores, e um dos- primeiros- que emprehendêraó n<>êbre e denodadamente despedaçar .o sceptro de ferro da tyrannia, e substituir-lhe o s-uave· imperio d:a Jey e de uma
justa liberdade. Muitos louvores, e agradecimentos publi..cos lhe_ saó devidos na qua !idade de regenerador; louvores
e agradecimentos que ta mbem lhe devem ser tributados
~orno representante da Naçaó-, e que p>
or. ve!ltura seJdaô
co mpletamente bem merecidos, se naó houvera taÕ· affi'fl,.
cadamente propugnado,_polos interesses da coinpanhja do
alto Dou.ro; se, ta_ó c~nhecedor do manejo ~râ~tico do
commerc19 , como o Julgamo_, v"ersado em _d ireito mercantil , melho( ..e mais exactamente promo_v,e:sse a. prosp~
rida de nacional quando se tratou do. cammercio -de.. '4bt»
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tage; e se em · t"odos ·. os - actos ?e·. ~eu . augusto rninisrerio fizesse marchar a-la-par a stsuda Clrcunspecçaõ do
legislador eom a _pureza das intenções do fegenerador da
pa[ria ,, e*.ver_d~d ei ro defensor dos direitos e- Iiberdades pu·.
blieas e wdivtduaes, com que em verdade nütl se ca·
saó 'cerras instiruiç?es a-nomalas, como por exetnplo com-panhia do alto Douro. -

JOSE .DE GOVEA
OSORIO
.
'

'

'

Deputado pela provincitt da Beira.
Cômpar~ceo na sessaõ preparatoria ~e

24 de janei-'

N}l de 8 de fevereiro foi ,por 7 I ~otos- nomea-·
do pa-ra a commissaõ écclesiastica. Em 30 ~e março pro~.
poz que se expedisse ordem á regencia para suspender ~ o
beneplacito regia ás renuncias in favorem. Em .;·z de abr:.i~ ,tratando-se · da recusa do patriarcha a Jurar as bases, falroll
por diversas vezes , e e.m ~odas ( diz o tãchygrapho )
nada se Jh~· percebêo, senaó a final que concordava com
a opiniaó d'elle .despejar o reyno; mas exigia que primei·
ro fosse ou·v ido, ponque poderia ter que dizer, e até mes•
mo allegar que a procura~aá era falsa. Em -lo foi de pa·
recer. que se dissesse á regencia. que expedisse ordem ao dedesemba~go ·do paço "para E:Ji.le puzesse em observancia as
Jeys . ácer-ca de resrdenda dos ministros. Em 28 pedi'o que
~e ,pr_ohibisse· a entrada do .azeite pela raya d'Hespanha.
Etn 5 de mayq su:stentou "que o · numero dos -frades nem
era superior, neni desproporcionado· á populaçaõ do reyno ;
e concluio que os noviços. deviaõ ser admittidos a profe"S•'
sar, e que depois s~ faria o calcuJo necessario. Em 8 dis-·
se que por similhantes accmsalaóes ( por naó - ter o mi···
nistro dos neg@cios do reyno sU>Spendido os oíliciaes da
chancellaria ) naó devia· o minisrro vir tespo·nder ao con-..
gresso." Votou que a collecra devia . tirar-se em rasao de
decima. Em 10 restringi o a responsabilidade, _em liher·
dade d'imprensa, aos Jib_ellos famosos.., e ás estampas lu~
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:xutiosas ; porqae ; em quanto ás heresia~ , Jesus ·Christo
disse que era iAdispensavel que as houvesse. Susrentou se~
gunda vez. a sua opiniaõ (e a final concluio ( sobre o art.
7· ) que os dogmas forao e sao sempre os mesmos, que
naó h a dogmas novos , nem dogmas vél hos. Em 1; a poyou
o parecer do deputado Castello Branco Manoel , que os
registos dos testamentos s~ fizessem nas cameras, porque
erri sua opiniaó os parochos escrevem todos mal. Em I 1
de junho , na refo~ma de commissóes., foi eleito para a
ecdesiastica do expediente. Em 20, tratando-se de collecta , lembrou que se fizesse distincçaó quando o cavalleirato fo$se · patrimonio de utp. clerigo. Em 21. lembrou que
em- Miranda havia bons quarteis. Em ~o disse que os
frad:es eraó para eUe sempre su-speitos d espirita de _parE-ido.
VotafÕes nominaes.

/

Duas cameras ou uma ?· • • • Duas.
Véto absoluto ? • • • • • • Naó..
Véro suspensivo ou nenhum·? • • Suspensivo.
Haverá . conselho de estado ? • • Naó.
Será- o conselho de estado nomea• ·
do ou proposto pelas Cortes ? • • Nomeado.
Qyalserá o maximo,da pena para os
abusos da liberdade d''imprensa contr;a. particulares ? • • • • • • • 6oo(/Jooo réis·.
· 6 annos de Prisaô e
· Di c to contra· o estado ?
• • • • 3• parte dos b~ns
De-ve pass-a·r-se decreto declarando
q-ue qualq.uer aucto,ridade que recuse·.
jurar as b·ases da Constitu.içaõ Portugu.e·za deixa de· ser- cidadaó Portu-guez ?· • • • • • • • • • • Sim. .
Deve sahir do reyno quem recusa
ju~r ãs ba~es da Constituiçaó. • • • Sim •
. <J.yal ordenado deve estabelecer-se pa•
ra os membros do tribunal de pro-,
tecçaõ da liberdade de imprensa r • ~ 6ood)üoo.

Fahou ás sessões

lbo.

. ~- 1 3S
de ~ , e 9 de junho : e 4 de jtl·

.

N. B. Cousa extraordinaria ! - Duas terças partes das

vezes que o deputado G®uvea Osorio 'tem fa Ilado, diz sempre ~ tach~gr~p'ho -que o ~ao percebeo, .ou. naó ouvio ! /
E nos '· d_esejanarnos ( e ate os. seus constlttilntes o d€veria6 Çesejar ) que tam~em naó f<isse visto pelos íllustres
deputados secretarias; quando tem de apurar as votaç6es.
E . porque o desejaria-mos nós? Porque? .Porque tem qua-.
~i sempre votado em opposiçaó á vontade geral dos Por·
tuguezes , que se regeneráraó para ser livres, e só para fazer uma Constüuiçaó liberal he que constituiraõ em ,
potler os seus representantes:_ o que declararaó por uma
clausula expressa em suas procurações.

JOSÉ HOMEM CORREA TELL_ES
Deputado pela provincia

da

V

Beira.

N. B. Naõ. se depára nos diarios de Cortes "com 4
apresentaçaõ deste deputado, nem por isso mesmo se pode saber quando prestou o· juramento, e o di4 precisfJ
em que entrou no exercicio de , seu augusto ministerio.
· Em sessa ó de 7 ·de fevereiro foi por 64 votos no~
meado; para a commissaó de legislaçaó. Em sessaó do I.
de março apresentou uma declaraçaó por escripro de ser
elle um dos 32 que votáraó pela censura previa em materias de dogma , e morat Em 5 foi nomeado para a commissaó de agricultura na parte resp~ctiva a foraes. Em 18de rnayo opinoll' que o ministro d·os ne·gocios do. reyn o
Joaquim Pedro Gornes d'Oliveira , devia ser ouvido sober
a accusaça6 que se lhe fazia. -em 14 de jusho disse que
os factos relativos aos diplomadcos estavaó bem declara,
dos em thése, porém que o legalizallos sómente competia ao poder judiciaria, e que para isso apenas havia
suspeitas. Em í9 disse qne a commissa_ó sórnente levára
em vista as pensões a.nnexas -aos officios, e naó o privar
que se recebessem diversos ordenados. Gg 1,
.I

I

..
Yota;ões ·nomiuae1
'
Duas cameras , ou uma ? • • • Duas.
Vétf~ .absoluto?
• • .• _
• Naõ.
Veto suspensivo, ou ·nenhum? • ' Suspensivo~~· ·
Haverá conselho d'esrado -? • • Sim • .
Será o conselho d'estado · proposto ,
ou nomeado pelas Côrtes ? • • • Proposto.
. ~al -será o maximo da pena para
os abus.os de liberdade d'imp.rensa con·
tra particulares?
• • • • • • Naõ assestio.
Dicto contra o estado?· • / • • • 3 a~os de prizaó e
300wooo -re1s.
Deve passar-se decreto declarando
que qualque-r auc-to.r-idade que recuse
jurar as bases da Constituiçaõ Portu•
gueza deixa de ser -cidadaó Portuguez Sim.
Deve sahir do reyno quem recusa .
jurar as bases da Consrituiçaó ? • • Sim.
. Qgal será o ordenado que se deve esta~
belecer aos membros do tribunal de
prote~çaó de liberdade d'imprensa ? 6oo~ooo réis,
Faltou ás sessões de 26 de março : 3 d"abril: 7, e
l i de mayo: e 9; 12, e· 28 de junho.
.
N. B. Conferira éS os povos da proví-ncia da Beira , e
tem a Naçaô pago de 6 a 7'JO moedas ao deputado José
Homem Correa Telles , para vir em C6rtes declarar o
seu v-oto por escripto a favor da censura previa , advo•
gar a ea1:1sa do ministro dos negocias do reyno , defender os di plomaticos , e deixar intacta , im mune, e im~
passível e accumulaçaó dos ordena_dos t ! ! Nem mais uma
só vez fallou nesta primeira épocha : a naó ser outra, que
apenas se levantou para declarar fóra do alcance da cen·
sura , que perte-ndia , sómente os livros Gregos e Lati,nos
que naõ trata·ssem materias religiosas! Forte liberalidade I
Pois nem ao menos ao Hebraico estendeo mais o seu in..

r

/

~37

_)

o

.

.··

dulto ! ? As votaç~es ptisteriores . tem -si~ o iguaes ás primei·
ras ; e temos · de accre!centar , que o illustre dtputado esteve ausente do congre~so por alguns rrezes, npcu~an·
do ( di :SIItJJ fadigas ) na provinda. lgnoramos se tam·
bem ha recebido as gratificaçôes · re~ativas aos mezes de
sua ausencia: o que seria um · merito de ti]ais que deves"!'
se recommendallo á benevolencia de seus constituintes.

JOSÉ JOAQUIM DE FARIA V
Dep11tado pela provinci4 , da Beira.
'

. Compareceo na sessaó preparatoria de 14 de janeiro·
de 182.1. Em 7 de fevereiro foi por 67 votos ngmeado .
pára a commissaó de fazenda. Em 5 de abril assig_no~
,o projecto para aholiçaó do commissariado. Em 11 de
Junoho ( na reforma das com missões ) foi reeleito para a
de- fazenda.
"
rotações nominaes.
Cameras duas, ou uoma r ,. • •
Vé to absoluto ? • • • • • •
Vetoo susp.ensivo ou nenhum? • •
Haverá conselho d'estado ? • • •
·Será .o co.hsoelho d'estado proposto,
()U~ nomeado pelas Cortes! . • • •
Qual será o ti1áximo da pena pa·
r.a os abusos de liberdade d~mpren·
. sa contra particulares? • •
• •
· D
, . · , COntra O estado".r • - • •
o ICtO
oo
· Deve pacsar-se decreto declarando,
que qua Iquer aucroridade que recuse
jurar as bases da Constiruiçaó Por·tugueza deixa de ser cidadaõ Portu:guez? •
e. ..
•
Deve -sahir do reyno quem recusa
jurar as bases da Contituisaó?

Dua~.

N aõ.
Smpensiyo.
Sim. Proposto.

o

J.oo<booo rêis.
,
!O annos de prisaÓ
À/\ '·
e 6oo\l.)ooo
re1s.

o

o

..

,

.

;

•

•

•

o

•

•

o

Sim.

Sim.

I

_

1

·z3lf ·

· ·Qgal sera· o ordenado que se de·
ve estabelecer para bs membros . do
\
· tribunal de protecça6 da liberdade d,.._
, ·
i rnprensa. • • .• • • • • • •. 6oÓ~OO':) ré is.
N. B.· Apresentou-se, foi nomeado para uma cominissaó , reeleiro para a mesma , e assignou um_ projecto !
Eis·aqui tudo quanto dizem os dia rios, e as a'ctas ~e Côrtes na primeira épocha acerca· dos trabalhos em congresso do illustre deputado José Joaquim de Faria ! Sah~·
mos todavia que muito bem nomeado foi para trabalhar
naqudl3' commissaõ' 'em que he uril' ç tem bons conhecimentos. Em quanto ao ramo politico, naó podemos dizer outro tanto ; porque as ~uas votaçóes em _geral tent
sido a'bsolutamente oppostas ao sysrema de liberdade pe•
ninsular , e á vontade de seus committentes r expressada
na procuraça.õ que o constirue representante : -sendo que
nenhum representante pode Iisongear~-se de bem cumprir
os seus deveres , sem se conformar c~m a vontade do
seu repre·sentado.
'

V JOSE JOAQUIM .FERREIRA _
DE 'MOURA

... Deputado pela provinda da Beir11.

/ /

Compareceo na sessaó prepatatoria de 14 de janeiro.:
na de 27 .foi nomeado para a commissaó que julgasse e
informasse de um projecto de proclamaçaõ do deputado
Castello Branco; e na de 29 para a de formar as bases
da Constituiçaô.
.
Na sessaõ de 5 de fevereiro foi nomeado , por 70
votos _, para a commissaó de Constituiçaó: na · de 6 , sem
ile oppor á amnistia, observou que o , congresso deve fa ..
zer leys , e naó derogar sentenças: na de 10 foi nomeado,
por 55 votos, para a commissaó de regimento da regenci.a:
'na de 2 3 , discu~indo~se o art. 21 do ·projecto . das bases, e
quando se tratava de duas cameras, e do Yéto , disse sobre as
inst'ancias dos depucados Pinheiro de Azevedo, e Xavi~r de
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d'
· · ~ voca rmente,
:AraU'JO, · que este po Ia expor a ~ua op1n1au
roas naó apresentalla . como proposta : na de · 1.7 , traran.
do-se da inviolab.ilidade do Rey, e respon~abilidade d.~s ·
tninistros, propugnou porque á palavra invio1avel nada se
accrescentasse , porque os casos 9e a huso à o poder os
considera extraordinarios , e naó quizera que a assem bléa
se l.emhrasse delles; e fallando segunda vez, corroborou a
. sua opinialS com o exemplo dos sabios legisl~dores de
Athenas, que naõ incluíra o no seu co~igo penas para cer•
tos delictos , por naõ quererem suppor que em Athe.,
nas haveria quem os commettesse :· e na de 1.8 , tratari·
do-se do éonselho d'estado,
foi de parecer que o hou,
vesse~
.
Na .sessaó de l de ' março, tornando-se a tallar de
conselho d'est,!do , ratificou o seu parecer de que o houvesse : na de z4, discutindo-se o projecto de . aboliçaó da
inquisiçaó, fallou a favor da sua extincçaó , pedio que a
votaçaõ fosse/ nominal : e na de 31-, dizendo-se que o pa-triarcha havia recusado jurar as bases da Constituiçaó,
disse que o congresso devia tratar deste objecto para conhecer já se elle era criminoso , e como deveria ser tratado ;_ pedio que a recusa' fosse considerada como obje·
cto da ordem do dia, .que se · decJara~se sessaõ perman~nte,
que o ministro d'estado dos negocies do reyno fosse cha·
mado ao congresso para dar informações do mesmo oh·
· jecto , que lo congresso tomasse uma deliberaçaó , e·
que o patriarcha devia ser ouvido . e julgado.
.
Na sessaó de 2 de abril foi de opiniaó que o patriarcha tinha perdido o direito de cidad~ó , por naó querer
jurar o novo pacto: na de 3 disc~t~ndo-se ·sobre amortiza~aó da divida publica, e· arr. 4 do · projecto que
trata da patriarchal, foi de opiniaó que naó fossem redu-.
zidos n·os seus salarios. sómeme as dignidades das duas.
igrejas _de Lisboa patriarcbal, e basílica; mas que. entra_s_·
sem nesta reducçaõ ->o s mai~ _cabidos , e benefi.cios , po!'·
todo o reyno; os quaes excedendo nas pro vincias a 6oo</)ooo ..
réis , . e 8oo<f>ooo réii na capital ,. pagassem pa'ra a caixa

'
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a metade do excedente , d vendo app'licar-

se p:ute do que se tira:-se aos beneficies riccos aos bene~
fiei ados pobres : na de 4, discutindo.:..s,e · o ,projecto sobre
cereaes 3- v orou a favor , exiginjo que o preço re~
gula-dor fosse o media das provinciàs, e ~a6 o do ter~
reiro de Lisboa :- na de 5 apoyou a proposta do- projecto
de exrinçaô do desembargo do paço, mostrando que as at~
t-rihuições desre tribunal se naõ cambinayaõ coru o systema
ccnsricucional , . sen~o de v oro que naõ se devia e~tinp~ir
anres da orgántzaçao de- todo o corpo, e systema JUdicia•
rio : na de 6 apoyou a aboltçaõ da junta dos juros ,
devendo a _Naçaó ter um só r,hesouro ; req~ereo, que an~
tes de se decretar a remoçaõ do reytor da universidade, se decidisse uma questaõ preliminar:, isto he, se a asemblea po·
clia remover empregados públicos sem os ouvir ;-observou como auctor 9a proposta para extincçaõ da divida púo~
blica , que era de opiniaó que se deixasse ào tl~esouro na~
donal a gestaó dos fundos de amortizaçaõ; e mostrou
çom rasões . ponderosas em 'que consistia o · credito' , de"!
pendendo sempre de cumprir fielmente o que se promette ·~
na de 10 instou em que o governo remettesse a relaçaõ dos
bens nacionaes par.a se mostrar aos credores - os recursog
que havia. para se lhes pagar: na d'e I 1 apoyou ó decreto dos cereaes , e lembrou outras medidas relativas ás
províncias do norte, e su1l ,de Portugal, e lem-brotr qu-e ·
na .denuncia dos generos cerea1es ficasse tudo pa-ra- o appre•
hensor , ou pelo menos a metade, e que se evitass,e , _segundo a proposta do deputado Borges Carneiro, a chicana
dos processo-s judiciaes quanro ás iomadias: na de 12 fal•
lou sobre o preço regulad-or dos cereaes ; e .su·stentoo a
sua opiniaó sobre os tnesmos : na· de 13 rdlectio sobre a~
atrribuições do goverilo executivo : disse que ha-via ' ley pela qual se julgassem os empregados naó adrresos ao sys•
tema , que era a que _se ach·ava sobre a mesa , a qual
/ bem claro fallava; respondeo ao deputado Alves do Rio,
que cheg.m do ao conhecimenro · da regencia que o in ...
dividuo naõ era affeqo ao system·a , ui.Tf juiz inquiri~
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se as testimunhas , o promotor accusasse , o réo se defendesse , e o Juiz sentenciasse ; p~nderou que antes · se suspendes!;e a Jey das bases , do que se mantivesse em manifesta contradicçaó , querendo-se a remoçaó de ernpre- gados sem formaçaõ de culp~ ; ·e apoyou a opiniaõ do
deputado· Borges Carneiro sobre a necessidade de medidas provi~oiias e extraordinarias: na' de 14 expoz que o
congresso naó devia usurpar o poder execudvo, e que só
á regencia compete remóver os empregados públicos; traando-se. de fixar o tempo para . a · prohibiçaõ dos cereaes,
pedi o -Iêr uma carta do ministro da America Unida-; respondeo ao depurado Sarmento relativamente á impuguãçaó da
)eitura da carta, notando que o direito das gentes permitte que tudo ·o que se faz em boa fé seja respeitado; e oppoz-se ás idéas ex pendidas pelo deputado Borges Carneiro,
sobre ser a discussaó dos cereaes urna idéa simples, e so•
bre a segunda op'iniaõ do mesmo deputado que todos os negociantes eraõ . mO'nopolistas: na de 17 propoz , relativamen·
te ás commendas , que se· puzessem em praça , e se arre. matassem a quem mais desse; contrariou a opiniaó do
deputado Alves do Rio no projecto sobre prestaç6es,dizendo que naõ he justo .que o estado naó pague juros
. a quem deve , e os .exija de quem lhe deve; lembrou·
que a fazer-se extensivo o methodo do pagamento por
]etras a todos os credores, se incluiss·em os das provin-·
cias; opinou ·que muitos recebedores de impostos públicos
se tornáraó insoluveis pela iniaiaÔ dos France~es, pelo
que se devem admittir as prestaçóes, uma vez que o facto
do ~roubo seja verdadeiro, e naó haja dolo, sustentando
a sua opinia6 com exemplos: n( de z; ponderou que '
para se deliberar sobre a aboliçaó, ou ~educçaõ de ·pensões era preciso preceder discussaó ; contrariou a opiniaó
do deputado Castello Branco a respeito de aboliçaõ de
pensóes , e reforma de emprega.d os, dizendo que se to.
massem medidas jguaes, as quaes só podiaõ emanar do con.
gresso ; · que se reuni&sem os pareceres das commis.
s6es, e que tudo $e itnprímisse no dia rio das · Cortes; opi.
Hh

Z4'l

nou qu~ se dissesse claramente á regencia que suspendesse
o provimento da cornmenda que tinha vagado; sustentou
que nenhuma rasaó havia para se alterar o numero dos
membros da regencia, determinado ha tres mezes; sustentou ainda com argumentos novos que se naó devia mudar o numero dos membros da regencia ; e deo a preferencia d~ qualidade de maior idade na e~rcolha para presidencia da regencia: na de 26 apoyou o § I I do proje·
cto de remoçaõ dos empregados públicos peJa regencia :
na de 27 approvou a primeira parce do projecto da remoçaô dos arrabidos de Mafra , e, mostrou a injustiça·
quanto á segunda parte de obrigar os Vicentes a ir pa ..
ra aquelle con..vento :. e na de ~o pedio que se creasse uma
commi-ssaó djpJomatica bem como ha na Hespan~a ;. mos:trou , impugnando a opinia6 do deputado Trigoso , que
a palavra a pprovar naó podia ter lugar , por quant9 elRey tem o véco , restricto quanto ás leys , mas quanto á Constituiçaõ ou deve estar por ella ou rejeitalla , e
apoyou o deputado Miranda ; notou , em consequencia
de susurro nas galerias, que a liberdade do povo consiste na liberdade da imprensa, e naó em susurro, o que he .
anarchico; e mostrou com . exemplos da historia Portug ue..
za
que ·os .termos de va~sallo,
e nosso senhor, naó' sq eralS
.l'nconstituctonaes
, .
, mas ate IO~ompetentes.
Na sessaó do I Q.-e mayo observou que se devem
cumprir os contractos, e naó adoptar medida -alg.uma so·
bre o das saboarias até que finde, dependendo a fé pública da
~stabilidade delles; mostrou a inutilidade . das lei curas
Bo desembargo do paço , e apoyou a aboliçaõ : na de 9,
' tratando·se do art. 4· sobre a ley da liberd,ad.e dtim prensa , disse que desejava que a pena se estabeleça conforme a .maior ou a menor importancia d'o impresso ; é fez
outras refle.xóes sobre a m~sJlla ma teria : na de . 10, havendo applausos nas galerias, · exigia que , repetíndo-se os
r ~pplausos dos espectadores_
, se levantasse a sessaó , produzi n/
do rasóes para isto; e fallo_u outra vez s.obre a liberd a·
de·. da imprensa : na de t.l votou que se abolissem os di·
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reitos d'estola ·e pé de altar, e que ~e estabeleÇaõ ·con ..
gruas aos parochos ; porénl que .isso dependia de conhe.cimenros esratisticos, que se peçaó á regencia:; que depois da
aboliçaó daquelles direitos, e substituiçaó das congruas,
se trataria de distribuiçaõ dos dízimos ; sustentou , con~
rra o deputado Trigoso , que b~m podia na t heoria . declarar-se necessario abolir os direitos de estola é pe de
altar, e substituir-lhe congruas; . e impugnando o deputado abbade de 1\lledróes disse, que a todas as corporações
religiosas ·se havia · de_ tira~ com que contribuir para as
-c?ngruas ( ~os - parochos ; que naó se imp.licasse o., nego~
cJo com ddnculdades, e que .eHe se dev1a. tratar Ja ', por
-dignidade da religiaõ , e torrecçaó dos abusos ~ que se
olhaõ com 'i ndignaçaõ; reforçou a sua opiniaó ' qu:e se
dividisse a questaõ , e depois se trataria de colJecta, que
o poder· politico tinha direito e aucroridade para estabelecer ; oppoz-se ao deputado Sarmento , . sobre ir elle
com o deputado Trigoso e o auctor do projecto redigir os '
quesitos ; e disse que os dizimos he um tributo que
tem destino religioso , que á auctoridade ecclesiastica
·Competia r.egulallos, que fazellos entrar na massa dos
tributos inquietaria a consciencia dos povos, cuja con-sciencia he util para elles e p-araJ a Naçaó : na de I.l votou .q ue, sendo verdadeira a accusaçàõ do bispo de v.illa.Vi·çosa , devia immediatamente executar-se o decreto de 2. de
abril , que nos crimes que ameaçaó a segura.nc;a do esta·
do he restricta a liberdade dos cidadãos, e que se elle
espalhava vozes sediciosas, como sedicisso devia ser punido ; que para evitar o pernicioso arbitrio do juiz .,de
direito e.t:a preciso especi:ficar a gradaçaó das penas e delictos pela imprensa , e sobre a .discussaó dos artigos da
mesma ley de liberdade d'imprensa fall_pu mui largamente:
na de 16 , continuando-se na discussaó da ley da liberdade d'imprensa, ·disse .que .elle nunca se cançaria de in·
sistir em qMe as leys fossem claras , m~ito mais quando Ee
trata destas á face de uma Gonsdtuiçaó, e de um governo
~ibera I : .na de 15, sobre .o projecto .dos privilegies disse
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que se dê .tambem alguma providencia a respeito dos ma.:.
·gistrados Jocaes : na de 26 foi eleito , por 5 I votos ,
presidente; e na de 30 propoz que a consulta do senadQ
se fundava no regulamento antigo do recebimento de S.
M .• como ser recebido com pallio , e levado á igreja &c.,
e :"que actualmente isto naô podia ter lugar ; e propoz que
se podia ter prompra com antecipaçaõ uma igreja á chegada . de sua magestade.
·
.Na sessaõ do 1 de junho disse que naó~ podia continuar a discu ssaó· sobre as-arguições a ministros feitas pelo deputado Borges · Carneiro; € oppondo-se o deputado
Freire, se p,ro~eguio até que ficou adiada ; disse que era
humaAa menr-e impossível ler no congresso todos os requa•
rimemos, que por isto se creou a commissaõ de petições,
e propoz se havia discutir-se a aboliçaó daquelle metho·
do, ou se havia de substituir-se outro; propoz que nenhum deputado, quando apresentasse algum requerimento
antes do parecer da cornmissaó , fizesse reflexões sobre a
sua justiça. ou injustiçá,. por que he contra a acta , altera-se
a ordem, . e desperdiça-se ·o tempo ; propoz se devia continuar o systema da direcçaó das petições; e na discusS .l Ó sobre a dotaçad d'el-Rey, diss~ que a commissaó
de ·fazenda désse o seu parecer , tomando em considera·
çaó os rendimentos das casas de Bragança, e I~fantado:
na de 4, discudndo-se o art. 19 da ley de liberdade d'im·
prensa , disse que para maior clareza á~ palavra jurados
se acccrescentasse juizes de facto: na de 5, por ·si e por
parte. do seu collaborador o deputado Borges Carneiro ·,
apresentou redigida a Constituiçaó : na de 6 declarou que
naó admittia propostas verbaes em quanto se naó re·
vogasse o §. 1. tit. 8-. do regulamento ; e esclareceo o modo de desfazer a objecçaô que a isto . oppoz o deputado
Castellobranco: na de 7 nomeou urna com.missaó encar·
regada de nomear as outras commissóes ; partidpou .o
fallecimento do depu.tado Francisco Antonio cle Rezende;
·e, trazendo exemplos encontrados .de . França e d''lnglater-

ra, propoz . que devia nomear-se

•

deputa~aó

para . sole~·
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n1zar .· o acto , o que foi a pprovado, e se nôm eou'' : na
de 9 pedio licença para ·fallar como membro da cornmis:.
-saô ácerca dos diplomaticos, ·e .escla_recendo os mot~vos
do parecer da commissa6 , votou que fossem removidos
e. se lhe formasse processo segundo ·as leys do reyno: . na
de 12 foi nomeado para as · commissóes de Constituiçaõ
-e suas infracções, e de inspecçaó de ,Cortes: na de 14 re"'a p.itulou as opiníóes expendidas nas sessóe~ anteceden·
tes ácerca d.os diplomaticos , e chamou a discussaó ao
ponto ·, se devia6 reputar-:se hostis os factos por elles practicados ; ~ e .diSse que naó interpunha a sua opiniaó, por
naó lhe ser licito occupando a cadeira ; porém que chamava a attençaõ do congresso a que se naó se considerava o facto relativamente , mas só em these, entaõ que naô
havia decisaó , e que naó se referindo · a que os diplomaticos o commefteraõ , <:ntaõ devia() continu·ar n:rs suas
missões: na de· 16 chamou a discussaó. da ley d'imprensa ao ponto em que tinha ficado, is.to he, se ao primeiro conselho de jurados só compete o declarar que ha àb~so ou se tambem quem o commetteo :. na de 18 por
haverem muitos pareceres de .commissões, propoz, e approvou ~ se naõ levantar a sessaó sem se lerem: os de mai_or
urgencia: na de 2.0 propoz que achando·se a 'Constituiçaô
quasi impress·a, e proxima a ser distribuida ·;ju1ga:Ya con·
rveniente que mediasse algum tempo entre a sua -distribuiçaõ, e a sua discussaõ , a fim de ser meditada , para o que
destinava a proxirna semana, reservando o tempo que
mediava para a discussaô de .outros projectos julgados ur.;.
gentes como - o - de co1Iecta ecclesiastica - ·doraçaô
d'el-Rey - &c. na de 22 propoz. que os avisos da secretaría sobre compra de .generos passassem á- eom,missaô
de fazenda : sobre. quarteis de Miranda , dissé ''os Senhores deputados que saó visinhos desta cidade deem as suas
informações: sobre o .incendio do dia 10 e~ Lisboa no terreiro do Paço disse ''como he · de · esperar que a regencia
faça o que .diz o ,Snr. Fernandes Thomaz, naõ se trata
mais desta- ·mate.ria j disse lUa is que·se parecesse se lessem os
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rareceres das commiss6es reunidas de commercio ·e agri~
cultura &c., na de 2 3 até 26 regulou os tra·balhos da as•
sem bléa com igual e exemplar circunspecçaõ, e nesta dis.
se , que o congresso naó pode deixar de ouvir com mui
_p anicular agrado o poderoso testimunho de um dos maiores
'puoHcistas da Europa, o senhor Bentharn, que sancciona com
a sua opiniaó as instituições que temos ádoptado; e fico•
por 53 vo_tos reeleito presidente. Tendp continuado na
'Presidencia se manteve neste lugar conservando a de vída
ordem ao c-ongresso até ao dia 4" de julho' ,no qual., findo
o acto solemne do juramento de S. M., dirigia-lhe um'
discurso a na logo· e elegante.

VotafÕes nomin~es.
Cameras duas ; ou uma ? • • •
Vétó absoluto ? • • • • • •
Véto .suspensivo , ou nenhum ? •
lia verá · conselho d'estado? • •
Será o conselho de estado pToposto,
ou n~meado pelas Cortes ·?·. • • •
; Qual será o máximo ·da _pena para os
abusos da Jiberdade d'im.prensa contra
particu-lares ? • • • • • • • •

Uma.
Naó.
Suspensivo.
Sim. ~ \. ~lb - 2_,
Proposto.
1

Naõ assistio.
d
•

tJ

Dicto contra o estado? ~
• • :~:t::s d~s h~~:~ ·e
.Deve passar-se decreto ~eclarando
que ·q~alquer auctoridade que recuse
jurar 'as oases da Consri,tuiça6 Porttigueza deixa de ·ser 'Cidadaó Portu·guez ? • ; • -. • • "• • • • • Sim.
1
•
Deve sahir do rey"no quem naó
quizer .jurar as bâses da Constituiçaó
Porrugueza ? • ('• ·• :.. · • • • • Sim.
Qyal deve ser o ordenado dos mem·
hros do ,t,r'ibunal · de ,protecçaó da
liberd-ade d'impren~a· ? • • •. • • 6oo~Q(X) réis.
J

I
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Deixou de c-<>n,corr:er ae co~gre&s.o nO·S· .dias 14 , I; 'f
e 19 a~é l-4 de· mayo.
.
.-··

,N. B. A · d.educçaé chronologica . dos t·rahalhos, opiniões , e votos do illustre deputádo José Joaquim F~rfeira
de Moura mos.traó e bem próvaó a muita Cqpaci,dad~ \e. o
merito relevante de q-ue se àdorna; merito e é~pacid.~de . que
mui zelosa e activamente -ha émpregaqo em · reconhecido
proveito de causa da liberdac,ie., e ga consoUdaçaõ do sys·
tema constitucional. l'em sido elie um dos ·illustrei yarões
mais singularmente empregádos em fabricár . as mais ~$~
senciaes e delicadas peças componentes do novo edificip
soC'i~~: empregado simultaneamente nas laboriosas e diffi . .
ceis commissôes da maior ponderaçaõ e gravidade, em to·
das e cada uma dellas se houv·e com ·. o mais louvavel
acêrto , e êonsummada intelligencia. Legi~ladÓr profundo
na Q~ganiz1çaó das Jeys fundamentaes, eHe reune a esta
sublime qualidade a de orador· eloquente no momento .da· discussaõ: nein he facil encontrar quem o exceda, antes
d'ifiicil achar quem o iguale' Ílaquella pouco .vulgar
força ·oratoria que sabe aproveitar o momento, fazer valer as circunstancias, . e naô . perd~r hum incidente. Dota· '
do de um espi.rito vivo e penetrante-, e ·de , u~.a imaginaçaó ricea e fecunda , o improviso o favorece mais d.o
que a meditaçaó a muitos outros; cogcebe, produz , persuade, e admira. Bem quizeramos nós que ·o iIlustre depu-.
tado empregasse taó sómente em pro da. sua patria taõ felizes disposiçóes, e taó appreciaveis qualidádes -! Nem ou-;·
tro objecto conhecemos que em particular. { a.naõ ser.
um incontestavel henemerito da patria, . e cujo destino:
com a ventura da Naçao est~ja unido ) mer:e9~ - de um.
legislador o excesso de . advogar a sua causa no sanctuario
da ·ley, em que- só a patria e a Naçaõ de-vem occupar.
os seus cuidados, excitar seu zelo , e desinvolver a sua
energia. O izeramos ••• sim , quizeramos que o illustre
deputado ou tivesse faltado na sessa9 de S de julho de 1821.,
f)U que
neste dia houvesse gu-ardado silencio. Todavia
cumpre qJJe declaremos, que .naõ tratamos çla justi~a .ou

j
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injustiça do a ssumpto a que dirigio o seu discurso, trata..
mos só da incompetencia com que o· fez. Bem perdoaveJ·
com tudo, he um tal desvio ( .que nem ao me nos defei=
to n~s· attrevemos a chanJar-1he ) e'm taó illustre répre.
sentante ·, que taó utilmente "tem sustenrádo as' questoes
.de mais seria gravidade·; mantld·o· com vigor a dignidáde,
direitos, e liberdádes dt~ Naçaó; e orado co til.· firmeza
pelos solidos interesse·s e honra da sua patria, ·se algumas
vezes sem o effeiro desejado, nunca sem gloria b.em ·merecida.
· ·
·

0 JOSÉ

JOAQUIM RÓCRIGUES DE BASTOS
Deputado pela p_rovincia do Minho. "

/

Apresentou-se logo na sessaó preparatoria de 24 dê
janeiro de 182.r. Em 26 foi nnmeado secretario pm· 47
votos. Em 10 de fevereiso para a commissaó d'estatistica
por 33· Na sess.aó ·de 10 -de mar~o propoz· que se ·exigissem da regencia todas as informações a respeito dos be..
nemeritos ci~adãos que haõ contribuído para os fe'Iizes a·
conteeimentos dos dias 24 de agosto e 1'5' de septembro,
porque talvez a modestia os haja cohibido de apresentar
as suas memorias , e naó devem por isso ficar prejudica•
dos. Em 27 offereceo um projecto para que os.laudemios
se reduzissem em geral a quarentena , e para que esta
seja rela ti va ao valor do sólo , e naõ ás - bemfeitorias :
salvo, . se com ellas. o sólo houver sido emprazádo. Em
~essaó do 1 de mayo offereceo um projectá de decreto
para se abolirem as aposentadorias. Em 2. apoyou o estabelecimento dos jurados , dizendo que já nos tempos
em que floresciaó Grecia e Athenas os havia ; que na
America septentrional e na Inglaterra faziaó a ventur~ dos
povos; finalmente que seria muito util levar; os cida- ·
.dãos ao estado de poderem alguma vez dar a sua sentença. Em 8 ~equereo que todos os projectos ou mdicações
que se imprimissem fossem ap~esentados a seus · auctores
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primeiro que se distribuissem pelos membros do congresso • .Propoz que !lendo a chancelfaria inutil , e até prejudicial , fo~sem as leJ:S ~emetridas á regencia para q.ue as
mande publicar pelo d1ano, e fiquem desde logo obngan- ·
do. Propugnou fórremenre porque se manti..vefse a plena
liberdade dos deputados .em fallar sobre todos os assump·
tos que julgassem convenientes. Pedio que as providencias
dadas ácerca das condemnações feiras ao povo pela ca·
mera de villa Real, - se fizessem extensivas a todas asco ..
marcas. Em 9· sobre o arr. 4 tir. 5 da ley d'imprensa,
sustentou a o pi niaõ de que naõ deveriaó existir as penas
de pri5aÓ , nem de tr.abalhos público~. Em 1; apre..
sentou uma represenraçaó dos boricarios no Porro. Ern
17, discutindo-se o projecto de decreto sobre a irnportaçaõ
de-porcos, e gado vaccum, foi de parecer que se admittis~e a
do segundo, e se prohibisse a dos primeiros. Discutindo se a
ley de liberdade d'imprensa, houve alguns votos p~ra que
se impuzesse a pena de trabalh..os publicas, o que foi por
alguns deputados impugnado como incompatível com a
qualidade de. e8criptor; cuja idéa de incompatibilidade
foi comb.Hida pelo deputado Fernandes '"fhomaz' com o
fundame,nto de que a ley he igual para todos : disse en· .
taó o dept.Hado Bastos , que estabelecer a pena de traba·
lhos publicas .para homens de letras, seria o mesmo que
promover o micidio; porque prefeririaó a morte a soffrer
pena taõ infamante. Em 24 , na discussaó 8o-bre aposerira ..
dor ias·, fali ou contra e! las em geral ; e na de 25 contra
todo e qualquer privilegio. Em 6 de junho votou additamento ao art. 22 da ley d'imprensa relativo aos substi·
tu tos; e ,oppoz-se. á prisaó determinada no arr. 30. Em
8 opinou conrra a presraça·õ de jura.rncnto no principio de
càda processo, e a que a instrucçaõ deste fosse feita pelo
juiz de direito aos de facto. Em 12, na ref()rma das commissões, foi reeleito para a d~esratistica. Em 22, tra(ando-se de · companhia do alto-Douro, oppoz-se á cqnservagaó do exclusivo das tabernas' >por naõ preencher o ·fim
:da sua Íl)slitui~aQ. Em ~o disse ·que a casa de Bragania

li
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.

zso
era do princi pe .real, ·é que el-Rey só mente era seu admnis .. .
. trador. Tr:a·rou de abs.urda a idéa de se a,dm~uirem · fra·ties par~ conselheiros d'estado.

Yota-coes
nominaes•
.,

/

C a meras duas ou uma ? ·• • • • Uma.
Véto abso'lutQ> ? • • •. • • • Naó
Véro suspensivo, ou nenhu,m? • • Suspensivo
Ha,.verá conselho de est.ado ? • • Naõ. _
Será o coijselho de estado propos_
to ·ou nomeado pelas Cortes? . • • Nomeado.
~al sera o maximo da pena contra os abusQs de liberdade d'imprénsa contra particulares? • .. .• • ... JCX)d)ooo réis. ·
Di c to c-ontra o estado ·?'· • • -. .• -Nada ~e prisaó, e
_
o 5~ dos bense.
Deve passa r-se deereto de ded·á rando que qualq:uer auctoridade que
recuse jurar as ba~es da Constiruiçaõ
-Portugueza deixa de ser cidadaó Portuguez ? • • • • •
• • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem recusa
jurar ·as bases da Constituiçaó ? • . • Sim.
· -Qua'l 'seré o ordenado que se deve es'tabêle-ter 'para os membros do tribunal
·de ·prbtecçaó de liberdade p'imprensa? 6oo®oob . réis.
·Faltou ás sessões de 30 de~ março : 11 , 12, e 19 de
mayo : 1, 19 , 23 , z6 , e 28 de julho.
N. · B. lncomprehensivel tem sido o comportamento
do iHustre deputado José Joaquim Rodrigues de Bastos!
Nesta ·: primei-ra· épocha- e na ma,ior parte das duas que deve~ s~gu.i'r~se.:lhe, foraõ. suas opiniões ;discursot , ~, votos,
nao so -llbet.aes , mas talvez alguma cousa excessivos nes·
te sentido;. ;:e· na ultima , ~ parte da ~:penultima· , apresen·
ta elle- a :Sett!',- ·constituintes uma completa metamorphose

d$.';: c_omportamento·em. todas . as
I •

delibéra~ôes

do congresso!

15''1
. .·'Q!Jem ousa na presumrr-., ou somente tmagm~r, que aque.)e mesnio de.jmtàdo qúe denodada.n1ente combatera laude·mios , aposentadorias , e todos os prLvilegios em geral ,
fosse este mesmo,, e · no mesmo congresso , quem se· attrevesse a emitir contradictorias opiniões, quando se t~tou
do projecto dos foraes , e reforma de secretarias ? Qitem
diria que . aqu elle mesmo deputado , que sevénamente pro•
pugnava pelos interesses geraes da Naçaó , impugnando .
graças contradictorias cnm a ley, e argu indo delapidações
disfarçadas com o verniz . de recompensa de servi~os , fos•
se elle mesmo o protector e ' acerri mo patrogo da ver inca~aô de uma graça especial na commenda _
d-e S. Salvador?
Qyem diria que aquelle mesmo depuudo, liberal,. inte·lligente , de~pido de .preoccupaçóes, e conhecedor de· que o
verdadeiro merecimento naó se mede ·pela idade, f~·sse elle mesmo quem mais affincadamenre apoyasse a indicaçaó
de naó ~erem eJegiveis para -conselheiros Gl'estado senaó os
irrdividuos que excedessem · 15 annos ? Já a na'tureza can• .
çou de produzir Fila ngieris .? E se em Portugal a pparecesse !algum, seria justo ou proveiroso rejeita~lo pelo unico defeito d~ naõ haver completado 35 annos? - Nem
páraó aqui sómente as .inconsequencias: outra -, e de mui•
to maü graves resultados apresenta elle em uma faça•
nhosa indicaÇaõ em que ptopoz, que as procura~óes dos
deputados fossem revoga\'eis, quando em suas opini6es des~
agradassem á maioria d·e seus con·sdtuintes. Qlantos , e
que fatalissimos inconvenientes daria em resultado tal i~
dicáçaó, uma vez ·àdmittida e appróvada ! ! ! só mente o
enuncialla he perigoso , porque o preamhulo he' capaz de
seduzir os pouco reflectidos ; porém se a doutrina fosse ad•
mitticht , seria o mes·lno que subverter absolu.tamente tod'a
a· ordem social. Concluil)do o nosso· juiso , diremos: que
naó he um ê spiriro vacil1aote ,. contradictorio ,. e sempre ex~"
cessivo aquelle que ha de -fazer a ventura 'd:os· pov,os ; mas
sim aquelle que se adorna de .firmeza , constancia , e 'rectidaó.
•

•
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MANOEL AFFONSO FREIRE

Substituto _pela provifJct~· de Tras os MrJntes.
Em sessaó _de z6 de fevereiro for~õ verificados os seus
poderes, e prestou juramento.

Votações; nomi~ae.r.
- C ameras duas .ou . uma ? . •
• Uma
Veto absoluto ?
• • • ; •
N aó.
Veto suspensivo ou nenhum • • Su~pensivo.
Haverá conselho de estado? • • Naõ.
.
No~eado pelas Cortes ou proposto? Nomeado.
Quai será o maxirno da p_ena por
abusos d3 liberdade d'impr~nsa con•
tra p_articulares ? • • • • • • • zood)ooo réis
Q9al será o rnaximo dos ·contra o es· Prisaõ perpétua e a
tado ? .• • .. • • • • • • • 3• parte dos bel)s.
Deve p.assar-se decreto, declarando 1
.
que qualquer auctoridade que recu-se jurar as bJse s da Constituiçaó
Portugueza, deixa - de ser cidadaõ
.
Portuguez?
• • • • · .• • • • Sim.
Deve ·-sahir do reyno , quem naó
quizer- jurar as bases da· Constituiça6
Portugeza ? • • • •
• • • • Sim. ·
Qual ·deve ser o ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal
.
de protecçaó de lib.qdade_ d'imprensa? 6oci!Jooo réis.
N. B. Nem um~a!avra! Nem ao menos nomeado
para uma commissaó ! Aqui , se naó ha outro motivo, ha
de cerco nullidade.
r

}
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DE SOUSA E ALMEIDA

Deputado pela província da

\I

Beira~

Compaieceó na sessaó preparaioria ·de 24 de janeir,o
de dh 1.
Em se~saô de 27 foi nomeado para a commis~aó de
inspecçaõ. Em 8 de feyereiro por 65 votos para a de guerra.

VotacÕeJ" nominaes.
J

Duas carneras ou uma ? • • •' • Duas.
V éto absoluto • • • • • • • Naô.
V éto suspensivo ou nenhum ? • • ,Suspensivo.
Haverá cónselho d'estado? • • • Sim.
Será o conselho d'estado proposto
()U nomeado pelas . Cortes ?
• • • Proposto.
Q9al será o maximo da pena para os
ahusos da liberdade da imprensa c·on.
tra particulares? ·• • • • • · • • . toci/Jooo
Q!lal será o maximo d1i pena para os 10 annos de prisaó
contra· o estado ?
• • • • • • 6ooifjcoo réis
· Deve passar-se decreto, ·dedaran...
do que qualquer auctoridade que .
· ·.
recuse jurar as bases da Constitui- ·
çaõ Portugueza deixa de ser cidadaó
Porruguez? • • • • ·• • • • • Sim.
Deve sahir do reyno quem naô
quizer jurar as bases da Constitui~aó 'Ponugueza ? • • .• • • • • Sim.
~al deve ser o ordenado ·.que se
estabeleça aos membros do tribunal de
protecçaõ de liberdade ~'imprensa ? 6oo(/;oco réis.
--Fahcu á sessaõ de 19 de junho • .
N. B. N~õ fallow : .reservou/se para votar, e sempre
Votou c<Jntta o preceito de sua prc,ura~eiÓ ! ! ! . · ·
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MARIA •XAVIER -D"'ARAl:J}O

peputado _peJa provincia do Minho•.

'
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Compareceo· .na sessaõ .preparatorsa de 24 de janeiro
-de 1 8·2 I~ ·
· Em 2 3 de fevereiro fez uma pro-posta para que o po~e~ legislativo fosse compost-o de tres panes integrantes
Rey - - representantes da Naçaó - e um !'enado. Em
, _J 1 .de março , depois de manifestar os_ sentimentos que o
-anin1avaó a bem da sua patri3, e que naó · era intere~se, nem esperanc;as de ordenado que o rinh -1 ô mov·ido a prestar-lhe serviços, .offereceo o ord~n~ ·do que
lhe fôra arbitrado na qu·alidade de membro do governo
provisorio para as · urgencias do estado. Em I 4 foi nomeado para a cornmissaõ de petitóes. Em 18 de mayo
pedio licença para tratar 'da sua saude ,, e lhe foi con~
cedida. Em 30 foi nomeado em deputaçaõ pa~a esperar
-S. M. á porra do palacio das Necessidades,- e acompa.nhallo até á-s-alla das Cort~s. A 12 de ;,unho, na. refórma
de commissôes, foi reeleito. para a de petiçóe~. Em zo foi
de opjniaó que a collecta ecclesiastica se dividisse: ametad.e para a di vida na.cional , e a outra a metade para. as
.despes às correm tes.

Votações nominaes.
Camaras ·duas , oo uma .? • • .• Du~!'s.
Véto absoluto ?
• , • • • Naó.
V éto suspensivo , o.u nenhum ? • Suspensivo.

~

Haverá conselho de estado r
. Sim.
Será o conselho de estado pro pos-o
to ou nomeado pelas Cortes ?
• • Proposto~
· ·Qu-al ser.á. o·liiã'rimo da pena para.
os abusos de liberdade d'imprens~
,contra· particulares ?- • ·
• • t
Dícto .qontra o estado,? • • • . •' N a-0 assistio. ~ "-i

.
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Deve passar-se decreto· , declarando
que qualquer aucwridade que recu·
se jurar as bases da Consrituiçaô
Portugueza deixa de ser cidadaó ·Portuguez? • •
• • •
Sim.
Deve sahir do reyno quem naó
quizer jurar as ba~es d·a Constituiçaó
Porrugueza ? • • • • •
• • Sim.
Faltou ás sessões de 27 de màrço ; 4 de abril ; 7;
9 , lO, I 8 , I 9 , 2 I , 22 , 23 , 24 t 2) , e 26 de mayo,
z, II, 12, 14, 1), e 28 de junho.
N. B. Tem sido o illusrre deputado José Maria Xa·
vier d'Araujo liberal em suas votaçôei, e, ainda que na
sessaõ de 23 de fevereiro appareça urna su a proposta sobre a
organizaçaó do poder legislativo, e em consequencia o seu
voto por duas cameras ,·que pareçaó desmentir o qu edizemos,
bem · altamente o comprova o seu geral compórramento
em todas as outras deliberações do soberano ·congresso ,
em que elle constantemente votou no melhor sentido ,, e
sempre conforme com a vontade geral de seus constituin·
tes. Se auendermos ás doutrinas da .maior parte dos publicistas , e nos lembrarmos de -que · o illustre deputado
tem vasta Jiçaó e he versa do ·,em politica. , acharem.os que·
elle _ se deixou arrastar ·áquella opin-iaó pelas . theoriãs de ·
auctores da melhor nota, mas obsélmi<los em suas max i•.·
mas, sem quererem attender á mard1a ordinaria dos
verno~ecurivos, e á propensaõ natural do coraçaõ. hu-- ·
mano, sempre disposto .. a usurpar auctoridade , e··.a ,;ga- ·
nhar preponderancia . Esre· certamente foi o· motiv.o '.: 1que
nem outro podia ter cabimento em o nobre peito-- de t Um ·
de nossos inclyros regeneradores, a quem a patria .deve a
liberqade, que já_ desfructa , e 'a ventura que o ·tem-po; e ·
um bom systerna deverá'ó.consolidar. ~em denodad-amente arriscou a sua ·vida pará debellar <? despotiSJno :que ty·
rannizava ·a sua pat da ·e lhe dar em ·seu lug~r ,;a liberdade , provas -bastantes e seguras lhe tem:dado ·d.e que _a,
deseja livre, e 11ao-•e1lcrava •.

go·
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JOSÉ DE MELLO E CASTRO DE Al3REU
Deputado pela provincia da Beir'!•
Compareceo na sessaó prep âratoria de 24 de janeiro

de 182r.

·

.·

Em 8 de fevereiro foi poi 40 votos nomeado para
a commissaõ de guerra.
, Em I 3 de março , expo~do -que nos serviços que havia feiro nunca tivera em visra senaó a ventura da sua patria , off~receo para as urgencias do éstado o ordenado
que se lhe arbitrou na qualidade de membro do governo
provisorio . Em 5 de abril assignou o projecto de ~xtinc~
çaõ do commissariado.
1

J/otos nominae!, .

C a meras duas , ou uma ? • • • Uma.
V éro absoluto ?
• • • ' .\ · ·•--N a6. .
V éto suspensivo , ou nenhum ? • • Suspensivo.
Haverá conselho _de estado? • -. Naõ.
·Será o conselho de estado proposto ou nomeado pelas Cortes ? • • • Nomeado.
Qyál será o maximo da pena p~ra os
,
abusos da I iberdade de imprensa coo. tra. particulares ? • • • • • - •. 50(/Jooo réis.
. 10 annos de prisaó e
Dieta contra o estado ? • • • • e a ter~a pane, dos
bens.

Deve passar-se decreto , declaran__do que quaLquer auctoridade - que recuse jurar as bases da Consricuiçaó
Portugueza deix~er cidadaó Por/ tuguez? • • • • . • • • •. .• • Sim.
, Deve sahir do reyno· quem naõ
. -· quizer jurar aS, ba·ses da Consti.tuiçaó .
t:onugueza ? • • • • • • • • S1m.

·
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Q!la J deve ser o ordenado que . se
esrabeleça aos memBros do tribunal de
protecçaõ . de liberdade de imprensa ? 6oo~ooo réis.
Fà lto~ ás sessões . de II, 12., 15, 16, 19, 1l;
'4 , e 2.9 de mayo ; e 2, 5 ; 9, e 28 de junho.
N. B. Nenhum outro tem sido mais regular em vora<;6es do que . o illustre deputado José de Mello e Castro
de A breo , que nem p·o r uma só vez tem deixado de
;:ipoyar com o seu voto todas as delibera-ções que possaó
favorecer as liberdades publicas , e individuaes , as mais
sálidas garantias dos direitos do cidadaó , os projectos de·
refórmas uteis., e tudo quanto póde cont ribuir para a ventura , honra , gloria, e dignidade da Naçaõ. Nem menos
era d'esperar .de um de seus inclytos regeneradores; e·
até seria contradicçaó -inconcebivel , que aquelle mesmo benemerito cidadaõ que taô nobremente arriscára vida
e fazenda (tendo bastante que arriscar) por lhe quebrar
os ferros do despotismo, e lhe dar a liberd·ade , quizes•
se em seus votos destruir o que- taó heroicamente havia
feito, e tornar a patria esrava.
j

.

v JOSÉ DE MOURA ,COUTINHO
' Deputado pela provincia d{) Minho.
Compareceo e foraó verificados os seus· poderes em
16 de janeiro de 1812. A 12 de junh~ foi nomeado para
a coa;nmissaõ ecclesiastica de expediente.

Votações nomin-aeJ

..

C a meras duas oa uma? • •
Veto absoluto ? • • • •
Qyal ser~ o maximo da pena
abusos da liberdade d'imprensa
tra os particulares ? • • ·• •

• ~ Duas•
.. • Naó.
para
conIo8d}ooo. réis•.
•
'>
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Qyal será omaximoda pena para ·os ro annos de pris~
contra o estado? ~ •
• • • • 6oo_1Jooo rêis
Deve· passar-se decreto, declarando ql:Je qualquer auctoridade que
recuse jurar as bases da Constitui ça.6
Portugueza deixa de ser cidadaó Por·tuguez ? •
• • • •
• • Sim.
- Deve sahir do - reyno quem n~ó
quizer. jurar as bases da Constituiçaó
Portu gueza ?•
•. •
• ·• •
• Sim •
. Qyal· deve ser o ordenado que se es~
tabeleça aos membros do tribunal de
prutecçaó de liberdade d'imprensa? • 40od)ooo réLs~
N. B. -Naó fallou , votou por duas cameras; e, se
entre outras faltas naó faltasse tambem ás votaç6es sobre·
co.nselho d~stado, parece mui .provav.el que sómen.te o qui· ~e s se proposto, e ·naó nomeado pelas Cortes.

VJQSÉ PEDRO DA COSTA RIBEIRO TEIXEIRA.
Substituto pela

I'

Beira-~

.-

Verific~raõ-se os seus poderes, mas naô com parece()

na sessàó de 2.4 de janeiro. Prestou juramento na de l 1i
de fevereiro~ Na de 3.0 de m~yo . foi' nomeado .para espe-r~H S. M. á porta do palacio ·das Nece-ss-idades. ,Na de
1.~ de-junho par·a a commissaó de justiça criminal ..

Vot açóes nomina.es.
Cameras duas ou uma ? .. • •. • Duas.
~
a b~-o Iur.o ·~~ • • • •. • N ao.
Veto suspenst v o ou ne-nhum?, • • Süspensiv-o..
--Haverá conse-lho de estado? • • Sim.
Será o conse-lho de et3tado propos_
to ou nomeado pelas- Cortes ? • • Propo-sto,.
-~al será o mlximo d.1 p.ena p-ara
~
V- ~to

/
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abusos d-a liberdade d,imprensa· contra parti cu lares ? • • • • • • • Jood}ooo ré is.
DictQ contra o estado ? •
) annos · de prifa~, ~
• • • 6oo!Jooo réis.

Deve passar-se decreto, declarando
que qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases cla Constituiçaó Por·
tugueza deixa d·e ser cidadaó Portu•
guez ? • • ·• - ~ • • • • •
Si n.
.
Deve sahir do" rayno quem naõ qui:.
zer jurar as bases da Constitu-iç:ró Portugueza .~ • • • • • • • • • 1m.
Qyal deve ser o. ordenado que se
estabeleça aos membros do tribunal ·
de protecçaó de liberdade d'imprensa-? 6oo$ooo réis. i
,
N. 8. Naó fallou , votou por . duas carner·as , e que
o conselho d'estado fosse proposto e naó nomeado pelas
Cortes. Entaó que mais he preciso saber ?

s·

JOSÉ PEIXOTO SARMENTO QUEIRÓZ. \(
Deputado pela provinda do Minho.
CogJpareceo , foraó verificados seus poderes e prestou jaramento na sessaó de 16 de janeiro de 1 ~·h r.. Em
1. de feveiro apresentou uma proposta , c~mtra a indica·
Ç3Ó do deputado Gyraó sobre a reforma da companhia
do alto Douro , em que ex igia que o congresso declarasse authenticamenre , . que jamais faria reformas na companhia que naó servissem de conciliar as vantagens da ·exportaçaó com as da prosperidade permanente da lavoura.
Propoz rambem que se exigisse da regencia a remessa da
consulta da companhia sobre o juiso do anno para ser
presente ás commissóes de agricultura, e commercio. E·m
12 offereceo um projecto de addiçaõ ao · methodo dos
trabalhos do congresso, no qual propun_ha , que . se formassem tantas com missões d'indag açaõ quantas ·saõ as
-
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Çiversas provindas encarregadas de receber· cotn·mu.ni-

os

cações sobre
abusos existentes, ou sejaó de facto
ou de direito , para subirem ao conhecimento do con!
gresso e poderem ser remediados. Em 14 de março foi no.
meado para a coinmissaó de petições. Em z de ·abril,
sobre a reçusa do patriarcha em Jurar a.s ba.ses, reconhe~eo
que elle tinha perdido o direito de ci.dadaó Portuguez ;
mas rarnbem ao mesmo. tempo declarou que a ppJi.caçaó
de tal doutrina' e o fazella cu~ prir , só competia· aos
poderes executivo, e judiciaria. Em 6 exi.g.io q:uê se remettesse á regencia o reguerimento ' do ,oppositor Joa.qui.rn
Antonto d'Aguiar; e apoyou o projecto. de decrero para
amortizaçaõ da divida pu.blica. Em 10-fot de- parecer que
de v ia have,r toda a c~ntemplaçaó C(}m os donos de let.ras
chama·das - de porittria. - pois que softriaó . um desconto de 1.8 por· cento quando pertendia-ó negociaHas.
Apoyou a opini.aõ do d.e puu.do Mi.randa, ústo que a vantagem de arremataçaó dos bens nacionaes, está . na propor- ,
kaó· do numero dos concorrentes. Impugnou a do deputa•
_.. do Correa d~ Seabra á·cerca de se dar a preferenci.a nas
arremataçõe8 aos senhores dos predi.os, sendo censos , fo! OS , ou ·jug-adas , por julgar tal preferenda contraria aos
interesses da fazenda, affugentando da- praça os lic-itantes
que naó querem fazer preço para ou.trem. Em ~~ , tra·
tando-se de- cereaes , lembrou q.ue seria con.venien.te o: renovar-se com a Rllssia. o tra.tado provisorio , que aca-bou
em 1813· Em 14 naó approvou- o systema d~ proh.:biçaó
absoluta dos cereaes , por serem generos· de prime-ira- necessidade 7 e foi de op·ini:aõ que se lhes impuzesse algum
d~re ito de co.nsu~o , para ter appli.ca.çaó exclusiya a<;> melporamento,dos transiros no. in.terior do reyno.- Oppoz•se
4 taxa do trigo., proposta pelo. deput:ado. Alves do RiQ.
~m 17 julgou impracticave·l o adminir vs indosses nas ,
letras de· que tra~rojecto, de decr.ero _sobre presraçó~s.
Em 26 apoyou · o parecer da comm1ssao de commerc.J:O
sobre vendilhões e rendeiros, pedindo. q:ue. se observa.sse_ a
proviç!encia do alvará de· 1751.. Achou intempes'tivo o- re.

/
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querim~nto dos accionistas da companhia do alto-Douro.
Oppoz·se ao § 11. do regimento da regenci~ , por de-

feituosso, e propoz uma emenda. Em 28 opinou , que,
visto haverem chegado as gratas noticias de sua magesrade haver adherido á Constituiçaô, deviaõ rermi na r os
actos arbitra rios, revogando-se logo o decreto que _amplia·
va os poderes da regencia , porque cessavaó as extraor·
dinarias circ~nstancias que · o haviaõ t_o rnado necessario._
Pedio que se admittisse o deposito do azeite. Em 'o sustentou que se devia olhar somente para o substancial do
juramento de sua magestade, e naó entrar a cavilar pa·
Javras em que se possa persuadir senrido insidioso, attenta a simplicidade com que juro':l a ConstituÍÇ3Ó. Em 1,
de mayo approvou a primeira parte da proposta do deputado Borges Carneiro contra o provincial dos capuchos
da provinda da piedade ,, impugnando ao. mesmo tempo
a segunda por. naó competir ao congresso o determinar pe~
nas. Apoyou a doutrina do mesmo deputado sobre jurados. Em 3 votou .que houvesse jurados taó somente nas
terras em que nouvesse imprensas, e que nas outras se
estabelecessem em proporçaó que as fosse havencio. Em
5 foi de opiniaó que se devia suspender a profissaó dos
noviços até haver sobre o assumpto regulamento · geral~ Em
9, tratando-se de liberdade . . d'imprensa, foi .de opiniaõ
contraria a pena de prisaõ por ser barbara , e porque ,
pela má policia de nossas cadeas, nada aproveita na correcçaó, antes muito contribuirá para que o reo mais se preverta. Em JO opinou qu'e a responsabilidade dos livreiros naó devia pas~ar dos libellos famosos, ,obras obscenas, e das que atacassem a religiaó, ou bons costumes~..
Nas obras que devem prohibir-se · comprehendeo somenre
papeis volantes, e folhetos sediciosos , mas naó ás obras
systematicas. Tratand'o uma das par.tes do arr. - d'injurias ao cangrerso -- disse, que er,a desnecessario, porque se a injuria 8e dirigia á doutrina do seus membJos
esta podi·a ser cen~urada ; se contra as pes~oas , para isso
já o caso estava p(ovidenciado. Em 11 impugnou o de~
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putado Castello Branco , dizendo que. os· dizim-os em sua
ori-gem eraó consagrados ao culto divino, que a sua di.
versa . appli.caça6 era injtista , e era de opiniaó que -pou ...
co a . pouco se fizes se a reforma. Em I 2 votou qne a pro...
hibiçaõ devia - ser somente em quanto a bebidas espiri~
· tuosas, deixando em vigor ·, guanto aos outros generos;
as leyH que lhe conced·em franquia. Fallou a respeito de
porro -franco e concluio qqe· nenhuma franquia devia darse. ás be.bidas esperituosas sem alterar a legislaçao quanro
ao mais. E zn 14 concordou com o voto da depu,tado
Joao Rodrigues âe Brito a re~ffeito do pmcurador da
casa da raynha. En~1 15 pertendeo su-stentar que a acta
e~tava diminuta , e naó continha exactanr€nte a doutri, na ven/cida: e a causa era porque a sua opiniaõ t.inha
sido que se mantivesse em vigor o alvará de 30 de agos•
to de !757 , e o . regimento " de 1803 r~lativos aos arraes
do Douro , pa-ra fica~em obrigados á matricula , cuja:s
çarras eraó dadas pela companhia. Esta duvid-a do illus,.
tre deputado foi , tirada pela maioria do congresso que .
.asseverou que a acta estava exacta. Apoyou o art. 15 do
p_r.ojecto de coo gruas, para que os provedores e corregedores naó .absorvaó a consignaçaó separada para reparo
' das igrejas ; e o 16 , para que os parochos ensinem primeiras letras. Em 16, tratando~se do projecto de decreto
sobre a imponaçaó de _azeite., foi de opiniaó que naõ de·via prohíbir se; e fallou a favor da expor·ta~aó- do payz·.
Em 19 requereo qu~ as materias postas a votaçaó fossem
reduzidas a tal simplicidade, que os membros do congresso só tives~em de pronunciar o seu voto por - sim
cu _;, por naó. Em 29 sustentou que a collecta ecclesias·
tica se devia rec~ber em dinheiro ·, seguindo a practica
_adoptada par~ a decim<i ; e' foi de opiniaó que seria in•
/ ' decoroso e a ré fa~á igualdade .?a justiça distributiva, '
o pôr _aos commendaêi-ores de Malta l,_lma collect:.t mais
/
forre do que aos beneficiados. Em 30, tratando.se de ven ..
~
dilhões, fãl!ou contra elles e pedia que se puzessem em
vigor as ieys antaiores a .1810. Em 4 de junho oppoz-se
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a ·que o congresso .d ecretasse a suspens:1ó de algum indi~
viduo, e foi de parecer que se ordenasse á regencia que
procedesse conforme o caso o pedisse. Defendeo que a
accumulaça6 de officios naó he incompativel quando he
diminuto o seu .rendimento. Sobre o parecer da co m rn i~ s a ó
ácerca do requerimento das viuvas e parentes dos l)rócesudos em I 817 , disse, que a revista do processo dev i 1
ser feita pelo_ supremo tribunal de justiça, fo sse m qu em
quer que fossem os seus membros. Em 5 votou que na ó
dessem fiança os conductores de Jans ; insistia dando
a rasaó; e finalmente disse que, visto o fim para que
ella se destinava, bastava que fosse mui d iminuta. Em
6 votou contra o art. 30 da ley d 'imprensa. Em 9 sobre
o art. 37 votou que a gra daçaõ da cu! pa só com pet.ia ao
z. jurado , e que para a detençaó deve a' ttender·se, naó
ao gráo , mas a especie da culpa. Em 12 foi · nomeado
para a comrnissaó de petiçoes. Em 14 disse que declarar os
diplomaticos inimigos da patria era imposiçaõ de - pena, e
pena mui grave; que naó reconhecia crime sem prova
plena ., nem esta sem audiencia da parte: que se declarass~m despojados da confiança da Naçaó, e inhabeis para os seus empregos, que era o que só pod iaó fazer .as
Cortes. Em 16 oppoz-se ao voto do depurado Brito; sobre o art. 51 da ley d'~mprensa, de custas em dobro ou
tresdobro , e votou por perdas e damnos como reparaçaó.
Em 18 disse que embora se concedesse revista ao alferes
Monteiro, mas naó se erigisse o~ congres~o em tribunal
de appellaçaó para revogC~r sentenças. Em 20 concordou
em que os cavalleiratos se carregassem mais na collecra;
oppoz se a qu~ se taxasse uma congrua igual para todos
os bispados, por diversificarem as circunstancias de uns
a outros; disse que as congru~s depóis de estabelecidas
passaó a ser encargos dos beneficias que tem de pagall2s;
e apoyou a opiniaó qo depurado Castello Branco sobre _
a divisaõ da .collecta ametade para a de~pesa corrente , e
ametade pa ra a divida nacional. Em 22 con form clH~e com
o parecer do deputado Pereira do Carmo, e refutou os
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paréceres das commissôes sobre a reforma da companhia
do alto Dour,o, em favor da qual fallou mui largamente.
Em 26 , tratandcr-se de reformados e monte-pio, nao admittio a preferencia desta divida , . por ·ser possivel que
haja dividas · tanto ou mais sagrada-s do que ella ; e dis.se que sem cçnhecimenro da origem de todas e· cada uma
__. '-- naô se attrevia a marcar preferencia. Em 27 foi de pare.
cer que, se rejeitasse in limine a indicaçaó do deputado
Gyraõ a re~pei10 de Felix Manoel Borges Pinto. Votou
que 'se aucrorizasse a companhia para comprar vinhos por
aven~a. Em 2.8 sustentou que rodo o empregado di mittido
pelo assim exigir o novo systema .devia ficar gozando de
ametade do seu ordenado, quaesquer que fossem os rendi. mentos de outros empregos que tivesse ou o de seus bens
patrimoniaes , e que esta regra se devia practicar com os ·
da extincca inquisiçaó. Em 30 . ácerca de serem ou naó
os reguiares elegíveis para conselheiros d'estado , disse,
que se procurasse o merecimento aonde quer que o hou~esse, e fosse qual fosse a roupa que a inyolvesse.

·rf!taçõet nominaes.

j
Cameras duas ou uma ? • • • • Duas.
Veto absoluto? • • • • • • Naó.
Vero suspensivo, our nenhum ? • Suspensivo.
Haverá conselho d'estado?
• • Sim.
Será o conselho d'estad.o ·nomeado
ou proposto pelas Cortes? • • • Proposto.
.
Qual será o maximo da pena para
os abusos da liberdade · d~imprensa - .
• • • • · Ioo(/)ooo ré!s·
. contra os particu~
Dicto. contra o estado ? •
Nada . de pnsao ' e
~
• · • • ametade dos bens.
Deve pa~sar-se decreto, declarando
·que qualquer aucroridade que recuse jurar as bases da Cons'titui~~ó
•
,6
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deixa de ser cLdaàaó Por·

tuguez ? .' • ·=·. .
• • .. .•
Deve sahtr ao reyno quem nao qut:z-er jurar as · bases da Constituiçaó .
Porrugueza ? ·, • • · • , -: · • • • . •
Qlal deve ser o ordena8o que se estabeleça aos membros do tribunal
de protecçaó da liber3ade d'impren-

sa ? • •
•
• • •. • • ~ -40Jd}ooo ré is · ' ·
N. B. A Naçaó Portugueza quebrou os ferros do des..
potismo, reassumia a sua essencial soberania, dçclarou-se
livre;· e para completamente firmar sua regeneraçaó, e or•
ganizar uma Consrituiçaó liberal, se naõ mais que o naó
fosse menos do que a da rnonarchia Hespanhola , nomeou
seus representantes; e neste sentido os consri'tuío em
der pelas procuraçóes que lhes conferio, para o asstm.
fazerem , e para tratarem das reformas uteis ao todo da
Naçaó~ Com ral procuraçaó, e raes poderes se apresenta
o illu:;tre deputado José Peixoto Sarmento de ~eiróz no
congresso nacional : mas como usa delles ? A deducçaõ
de seus ·trabalhos, opiniões , e votos que respondaó~ Se a
honrosa incurnbencia que a Naça.ó ·lhe confiára cónsistis·
se eqJ d~fendér vigorosamente' a companhia qo-alto.-Douro·,
minorar o crime do patriarcha , proteger a causa do pro.
curador da casa da raynha, suste'nrar .a or·igem da applicaçaó dos / dizimos, patrocinar os direitos dos commendadores de Malta , advogar o abu so .da accumulaçaô dos officios, extgir que os dimirridõs conservem ametáde dos or·
denados' qttâlquer que seja o rendimento de outros empregos que possoaô ; ou o estado de suas fortunas ~m bens·
patrirnoniaes; , propugnar pela causa dos di plomaticos , i m-.
pugnar proresros contra palavras que offendem a soberania
Jlacional ' inculcar os regulares como elegi·veis para conselheiros d'estado , , conservar os arraes do 0 <.1uro na escra~
vidaô perpetua da companhi·a , naó dar !'Jenhuma prcfcrencia a monte-pio e- reformados , e votar po_r ..- du.~s c:ame~
tas • se tudo 'isto formasse o . objecto essendal da sua
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missaó , nenhum reprtse(ltanJe: ·, pt')dia ,. m ás: fa.z~~~ .p3 .;
ra bem desempe(lhar q seJJ dever, )lem rpelbor poderia
preencher os desejos geraes) de §t;Hs re'Pr,esentados . Po(em
se naó foi Ípara isto .que os -povos- Q ;eleger-aó rt temo~ que
muito pelo avêsso"cumprio a ~ncumbençi·a que . lhe .deraõ.
Nem passarc-m_os em- -silencio a. horr-oros-a opinia6 de que
a revista do proces·so ' ·dos martyres , da patria' e da l·iberdade Lusitana .devia f~zer-se no supremo tfi~unal de jus ..
tiça, fos-ser,n quem quer que fossem os membros .que. 0
comp;Uzessem -; · quando bem sahido era que=es_.tes m.ernhros
eraó em grande pane aquelles mesmos juizes (ou -fracos
ou corrompidos, mas sempre indignos ) qMe os haviaõ Je..
vado ao cadafalso. lnçrivel opiniao em um representante
de urna Naçaõ que pertende ser livre , e que deve honrar
a memoria · de quem soffreo marryrio por lhe conseguir
a liberdacie ! ·! !· Se observ-armos no decurso de toda a · le.
gisladura . O, procedi rnento do i Ilustre aeput?.do , achallo ...
hemos ·n~e~re -=o mesmo em opposic;n.ó com a vontade g.e~
.naJ d·eJ$CUS c~nstitu ·i ntes : e ta,nto mais , quanto mais gra ..
ves fofem ~s materias ·em discussaõ. O seguimento da ga..
1er:ia ó pr-ovará , par·ticularmente na ulrirna épocha, em
'Ji1'e mús seri0s- se-tiDroaraó ·os trabalhos do congresso por
çausa _âos negodos · do Bra-sil.

V JOSÉ RIBEIRO St\RAYVA
Deputtl:do .pela pro'Ui1ic.ia da . Beiro.
)·

C"'m1"afec-e0' na seisaó pr~paratqria de 2.-4 d,e ja·aeiro.
Na de , 30 4foi nomeado por 19 votos para a comrn~~sa<P
€-n-carre:g,aea de iodic-a-r--.as commissóes que d.eviaõ formaro.
se, e- quaes· •os. membros mais ap,tos para cada 'lima ·..Qeli/
las. Na d-e- 'J 'de feverei:r.o foi ddro por 57 ~votos para a
c.ommissaô de legislaçaó. Na de 15 votou pel'a censura pré•
via. em ·marer.ias de dogma e de moral. Na de ) de maP.
. ço foi -aggre·ga~o á comrni:ssaó de ·agricuhura , na parte

te.lati.vra á..Ji.éfórma ·tios foraes. Na de 3 de abril pertendect
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· · 4· do ·pro' trecto
"
.....
t..
o ar,ngo·
so·hre liJetls
nac iunaes ~·e , altlottiÍIZ~ÇaÔ da divida ·publi·ca ; )qüe o~bene..l.
.ficiados , ·~ que a~si m com~ "' CS{• emp1re~a dú~ c i~ is', se . <YCCU"paõ em serviço . pubHco da ·Naçaó ; ·differem ~ com túdo
eseencialmenre tlb$ titu}os pelos gu'àes recebem; porq-ue ··o~
daquelles. invcrlvem o d Í~€ito de propríed ade perpetua. Ná
de 26 .approvou o ~rrigo 1 r. do regimentb dá regencia,
r.e!ativo á suspensaó dos em-pregados publicaS '; req~teren•
do todav1a gm: _se duvisse: sempre o . a-ccu ·~ado, e que ~e
lhe ( accresctnnassem ~uf. -pala-vras - nos ~asb$ · det 1e~·ina
.dos pela:s Jeys: ,.-...;_-N-g ·de 2.' de ma.yo- observou , que logo
que a aucroridade ~cclesiasrica- corf(!Je·mnava o ítripte~só qtit
atacava o dogma ou á moral , e depois· da impós-Í~aó da.s
.censuras e penas êspiriroaes, nada ~~ ·mais t'i.nhâ 1 ·a·· fazet ,
~ contpetia ao· poder : terf!poral grãti=uar
p'e1lá~ d ·
·vis. (Na11 de 8 foi de. parecer que A~-Ó depe'nd~odo a ã.emora
.Jla promulgaça~ dãs Jeys do systema da legíslaçió, que h~
excellente, mas dos empregados 1 . se advirtaõ é~tes :- qué
saó vagas e perigosas as observações feitas pelo deputado
Borges c~rneiro conrra o rninistro dos negocíos . do reyno, Gomes de Oliveira. Na de
fallando a respeito do
procurador da casa da Raynha, naó lhe ouvio o tachy ..
grapho senaé .aigu.mas phrrasei, e -nessas' d'i·sse.... que ó' ~ro
curador proced.eo com lega Ii da de., .porque naó reconhe~
cia soberania na junta próvisioná~ , e ·que naõ tinha
feito um crirne ,. mas um excesso de que podia ser
castigado, sendo repre!hepdido pelo desértJbargO' do · paço.
Tornou a .fãHar·, 6 çdepois · de âlgumets P palavi~s ·foi çha..:
mado á ordem , ass-im ctHno · o toi ·· ·q~rendo-·, outra. ~vez
fall11r. Na de 21 parti€ip#>u que em -co-nseque~·cia de·' um
ataque de gotra se ach~wa • priva~~ de· aS!sis-tir ' ás sessô·~s
por algum tempo: !Na de. 3~ fot l'ldrtl'eâei<f 1 .p'ára és~_erar
S. M. á porta do p~lado dás Neces~ida-des ,r ·t( acómpa•
nhallo até á sallà d~s Córtes. : N·a, del ~J..f ~ê' jtl'lól~<IY p~ii·
derou que o congresso ti 11ha de~Játfàd<Jo tfllb. fhes act()s era'p
hostis, mas -naó que 'Os diplollftá-tH6os :ri!Jllhá'Ji. pra-~t(Fé·a'dó,
e que esta hypoth~s~ a4nda naõ est•ava provad8. Na ,-de
-~ d·

111 ost~ar, ·

I

as

14,

J

.

Ll z

~6.H
~ 8 ju_lgptt exorbitante .a reintégr-3çaó-· do alferes Monteiro
Cpf!lrJ~old9s -, e 3·fltigu.idade, e e.xtravaga_óte a lemb.rança de
o .dep~t~do \B9 rg~s Car-neiro·· requerer a · d~m:is.saó, e· res ..
pon~abil~siade dos' g'ute· o ri.nhaó julgãdo. ;Na ·de 26 defe.nde,~ -~ _9iscutindo-se, a mo~aó do · deputado Caldeira pa•
ra os · pre).apps: ecclesiasticos naó fazerem doaçóes de be.
neficios, _'q~~ nestes ha dous direitos, espiritu,al que he o
da. co!Jaç~ó, e t(!mporal que he o das rendas, e que por
isso, á assemf:>léa _sQ c-ompete Jegi~lar s·o bre estas. Na de
2~. o~i.nou que .. o artigo . 3· d·o par-ecer da .. commissaó de
fflqenda pelo quaJ· se .excluiaõ·. c~ r tas gra tificaçóes ·dos empreg(}dQs pu b-licos , dev:ia ser. rejeitado por, injusto , porque
~ra est~bel~cer ·uma coUecta a .certa · classe de homens a
fa.yo_r ·de . ou~ros. · 'Na -de 2 : de j ui ho sustentou que ·a ~-ome
nage~ conç~did.a · ao ~onde do Sabugal se, iguala1 em nos$a~ leys á -rigorosa prisaó' e por conseguinte era vndispensav~l dar-.lhe a rasaô . qa •sya prisaó , · que. .dentro . em 24
l}oras se deve da . a todo ô cidadaõ . preso.
J

"

Pot açóes nominaes.
{ •

l

..

•

~

l)u.f1s c~m.eras ou· uma?
V éto absoluto ? • •
V éro suspensivo ou.nenhu rn ?

Duas. ·
Na-õ.
• Suspensivo.
. Haverá conselho d'estado? •
• Naó.
, - - Se~á o ·cortsel h o d'es.rado propQ5to··1
.-ou- _nmn..eado . pelas Corres ? ,., '. . ., ·;r. Proposto.'
. Qyal será o maximo:da pena par;a os ,.
~busos da liberdade ,d'imprensa -CQI)tra partiçul-ares ? ••
• • (· • .• •
· Dito conrra-'o, estádo ? · .-..- • • . •
: Óev~ passar-se,: decret~- deClarando
que , qtralquer ~..uctoridade que recuse Jurar as bases da Consrituiçaó
Porrugu~za de-i.xa. de s~r cidadaõ Por(!

,

tuguez ?' ,•

• • • . • • • • Sim.

,
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Deve _sal1!r do reyno quem naó qui2er júrar as bases da Constituíçaó? Sim.
Qual deve ser o or~ena~o que se estabeieca aos membros do tribunal de
protecÇa? .de li.berdade d'imprem ~ ? ._ Naõ asFi.srio.
Detxou de ccncorter ~l o êongre~~o nos dias 18, - 19

:z 1

, 22 , 23

, 2 4 , 25 e 2 .6 ·d e m é. yo.

N. B. l\s opinioes e votos do deputado Ribeiro Sarayva
denuncia oou;anres patenteaõ qual tem sido o espirito e character, com -que se prop9z a desempenhar a. alta missao de que
a Naçaó o encarregou, sacrificando quasi sempre a dignidade do homem e o supremp interes~e da causa nacional
ás preoccupações vulgares; aos obsoletos princípios escho-,
lasticos , e á predilecçaó· pela s-ua clas-se. Assim o vimos
votar a favor das duas c a meras ; da censúra previa , da
proprieda~e perpetua e intangivel dos beneficies, julgando illicita a ingerencia do 'congresso nas suas collações !
Assim o vimos apoyar tantas comedorias , pensões ; e gratificações <]Ue o exhausto thesouro paga va aos emprega. àos ! A s~dm o vimos _pugnar em defesa do ministro Go mes de Oliveira, e do procurador da casa da Raynha !
Assim o vimos ~uspen~o e vacillante em conceder á regencia auctoridade para removér os empregados! Assim o vimes p?.Hiar, e indire<:ramente defender os diplomaras declarados inimigos da Naçaõ! A5sim o vimos condemnar
c deputado Borges Carneiro por exigir a responsabilidade
dos injustos · juises do alferes Monteiro... porém como
naó julgaria assim o deputado Ribeiro Sarayva, lembrando-se ·
do horrivel julgado que elle proprio fizera em 1817 das pri·
meiras infaustas e memorandas victimas da liberdade, na
santa causa desrá nossa regeneraçaó ! ! ! Aqui nos suspendemos, porque nos embargaõ a penna promiscuamente a
mágoa e a indign.açaó. Ao menos verificou-se para com
aquelles infelizes o e.xoriare aliquis n~stris ex o.rsibus
11/tor._

. ~

/
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-{JOZfi. V·AZ CORREA DE SEABRA
Deputado pela província da Beira.
'

Compareceo, foraó veri'ficados os seus poderes, e pres.
·tou jur~mento em 16 de janeiro de 1 8 21. E1-11 7 de feve ..
re~r.o foi nomeado por 64 votos para a commissaõ de !e..
_g íslaçaó. Em 14 , apoyando o depurado Trigoso , oppoz..
se á liberdade vl'im·prensa, e ·VOtou pda censura previa
em todo~ os escriptos. Em 113 opinou a · favor das duas
cameras. Em 27 a presentou por escr~pto o -seu voto etn
_separado relativo ao arr. 21 das bases ; pedio que se lan..
-çasse na acra, e era n_os termos seguintes. - " Propon, . do-~e as tres questóes , - 1. se devi.a· haver duas came-.
, ras : 2. se na falta de duas cameras de,~ ia ·haver véto
a absoluto : 1· se na falta de véto abso'luto o devi:J ha., ver lirnirado; em todas as tres questões vore i pela affir" ina-tiva. " Em o I de março, tratàndo-se de privile-gio
do foro fali ou a favor, e mui to partieulanitlente do ec-desiasti.:o~ Em 8 propo~ que no dec·r.ero d'i·odu!ro aos pre~os se dedara5ise a próscdpç~ó das accusa-ções-. naó stguidas , e s'entenças · naõ ex~cutadas po~ vinte ano-os. Em
6 de ab"il o-ifen~ce9 um projecto · de decreto sobre distri-buiçaó de dizimas. Em to · opinou que quando os be~
.nacionáes fossem foros-, censas , ou jogadas, se· desse pre.fereocia Aas arretnataÇÔ€S, tall!O por tanto , aós senhores d08
pred-ios-. Em l l apoyou o decreto dos cereaes., e propo~ que
o apprehensor ti.vesse só mente uma porça~~ · Em i4 p-rop-óz
g·ue se cfferecesse um premio a qu€m no .anna d~. 1.832.
exp0n:a!'se maior quantidade de paõ. Em fde-- maio· uffe.
re€eQ um project·o ~reto parà reduzir cs foros ~ D!l'ltl
qua-ntia .c ena, e reunir os censos con!'lignatiros. Em n
9:isse ·, que o congresso p0d ia. legi~hu sobre_os .pad:roadO"S;
que o projecto ~as congruas que se di seu tia só se encaminh3!va a evitar os abusos dos padroeiros; e q!]e elle tivera em
vista promover a instrucçaó do clero , e que só fossem

27 ['
providos nos bendicios os cleri.gos dos mes-mos bispa,dos'-

Em

5 YO{OU que se perdoa~.se . o acto aos CFtudanr~s da··
universid ade , qoe os pa-rochos recebes~.em emolume.Atos
das cçrtidóes.: e impugnou o deputado Trigoso, · d izen.do
.
as rasoes . por que ~ra- neccssano conserva-r .. s~ o art. 14
do pr.ojecto de congruas: apoyou o art. 15 do mesmo
projecto, pelos incornmodos que resultaó de se {Dmarem
contas. nas provedorias ; e· o 16 para que os parochos
ensinem prime rras letras: -~ustentou que, segundo o pro..
jecto de dizirnos, .era de-sigual a c.ol!ecta, que se esg otava
o numerario nas prov-inci.as, que se prejudicavaõ os pobres,
porque os ecclesia.sricos em geral naó fazem máo uso das
suas rendas ; e que em lugar do proposto no projecto,
se decretasse uma decima igual á ecclesiastica que se
p3gava , a qual fo sse distribuída ametade por todos os
beneficias, e outra arnetade pelos de maior lote, ficando a distribui~aó á prudencia dos ordinarios. Disse
finalmente que reduzir os dizimos á massa commum he
perder tocla a utilidade que delles se pode tirar, porque
os · povos naó se julgaô obrigados a pagar dizimos que
naó saó para o cultQ. Em 29 repeti o as "' mesmas ra$ões e
sustentou a sua o pi niaó expre.ssad~ na· sessaô de r 5. Ern
7 de junho impugnou o arr. 3P d_a ley d'imprensa, .pertendendo tambem qtte se modificasse .o art. l i , e que (). seque~tro oonrprcll-e:ndesse todos os impressos con.tra rei i-giaõ, e mor.a l. Em 12 foi pa_ra a· commissaô ecclesias t i ..
ca de rd\or,tna. -Em 20, sobre o art. 8. do projecto .· da.
collecta, lembrou que se tomasse em consideraçaó .a -res·
peito dos commendadores., que já ·estavaô ces~a das -,~as
vidas nas comm''endas, e qtJe fa-mílias de -represema~aõ .
iriaó passar a uma mendicid2de repentjna , .se -a . colleç_ra
se fizesse· na forma do art.; e sobre o art. 9, que ·-se ·de via
attender ás depesas <]Ue os prelados tem de faz-er pa m
instruéçaó do clero, panicu larmente qua Qdo n3ó rem semina rios. Em 23 faltou a f.avor da companhia :do alto ..
Douro. Em 28 votou pela suppressaó do arr. 3· · do parecer da:: ·-eommissa-ó :de fazen.d.a relativo a gra.tilica)Óes; por1"·
I

~

.

,,, ...
17,2

,que estas suppoe

p~quenos ordenados,

e he menos gra ..

voso para o thesouro conservar aquellas, do que augmentar estes. Requereo que no momento em que se discutisse o ·
projecto dos foraes entrasse tambem em discussaó o seu
projecto, respc:-crivo ao mesmo) assumpto. Em 30 propoz
que a dotaçaô dd_-Rey fo sse ....cl'e 40 contos de reis por
mez; e que se pedtsse ao 'minisrro da ftllzenda que informasse~ sobre os bens que desde longo tempo consrituiraô
sempre o patrimonio da cor.ôa : disse por· fim que um
Rey constitucional deve ter grande apparato.
Faltou á:; sessões de 24 de mar~o: 9, e 1-3 de
mayo: e 5 , 6, 14, l6, e 27 de junho.

Votações n·ominaes.
Caméras duas , ou uma? • • •
Véro absoluto ?
•
•
Vero suspensivo ou nenhum? • •
Haverá conselho d'~sado? • • •
Será o conselho d'estada prop9sto,

/

Duas.
Sim.
Su~pensivo.

Naó.

)

ou nomeado pelas Cortes ? • • • N aó assisti o.
~al será o maximo da pena pa- · _
ra os abusos de liberdade ·d'imprensa
,.
contra partículares ? • • • • • · • Ioo(J)ooo reis
. ,.,
o e
. .
d. ,
Nada de pnza
,.
~
0 1cta conrra o esta o r • •
• 6oovooo re1s.
Deve passar-es decreto declarando
que qualquér auctoridade que recuse
jurar as bases da eonsr'ruiçaõ Portugueza deixa de ser cidadaó Porruguez ?
•
, • -. • Na6 assistia.
D eve sahir do reyno quem recusa
jurar as bases da Constitui~-tó?
Na() assistio ..
(~Je ordenado deve estabelecer -se
para os membros do tribunal de pro, ·.
tec~a.ó de libl;!rdade d'imprensa ? ·. • · 6oo~ooo réis.
q

•

•
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N. B. Q!re poderemos accresc~ntar ao que fez e disse
o illustre deput~do ]bse Vaz Correa de Seabra~ - para
mostrar que elle tem procedid:o em diametral opposiçaó
com os desejos de seus repres·entados? Elles lhe incambiraó
a organizaça-õ dé u.m,a 'Cnn:stitu-içaó liberal ; elJe votou por
duas cameras, véto absol.uto , e privilegios do foro: elJes o -manda.raó fazer reformas uteis ; elle defende a immunidade dos d-izimos. , o interesse dos commendadores , a
permanencia · dás gratificações,_ a -companhia do alto·
Dooro &c. ' &c .. &c. Faremos com tudo uma observaç aó,
·e vem a ser; que o i Ilustre deputado se houve por este
modo; tendo a_ Naçaõ declar~do que naó admittia a repre•
senta.çaõ ·por braços~ a fim de se tratarem os nego cios
;nadonaes .em attença{S ao çommum, .e sem distincçaó de
classes! ~-e · faria elle em .umas Corte·s co.mpostas dos
tres estados ·! ! ! - lndocti discant, et ament memini..rse
peri~ti Aprendai) os pouco experientes, . e folgue de
.haver acertado quem bem os conhecia!!!
~ JOZÉ VAZ VELHO - V

Deputado '{leio reyno dD .Algarve.
)

Compareceo 11a :sessaó preparatoda de 14 de janeiro.·
Na de ro de fevereiro foi ·noméado por 52 votos para·à
-commissaô de .pescarias. Na de _I) votou por ~c·ensur.a pre•
via em materias religiosas. Na de 2.3 sustentou que as
bases da Constituiçaó naô satisfazem ao seu fim , porque naõ estabelecem _ um verdadeiro equilíbrio entre os tres
poderes , pois que tiraó tanto ao Rey que naó póde igualar com · o-- p(!der Jigislativo. ·N,a de 2. de março julgou util a existencia do conselho d'estado. Na de 23 foi · elei:O
to -por unanime acclaínaçaó para a comtnissaó ecclesiastica.
Na de 31 foi de parecer que no preambulo do decreto da
aboliçaó da inquisiçaõ se dissesse , que ·se abolia .por 'er
contraria aos princípios liberaes adoptados nas bases era
Contsitui.çaô. Na- de ~ de abril sustentou que a reluctan-

·-
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cia do patriarcha em jurar as bases nao era crime, nem .
. deli·cro , porque :Jhe livre a cada 'Um o acceitar ou naõ o
: novo pacto soei al. c Na de 5 de _abril apoyou a ·extincçaõ
do commissariado , que se pagasse aos soldados em especie , ·e se deixasse á regencía -á eleiÇaó dos meios para este fornec-imento. Na de I o foi de parecer que as arre ma.
tações dos bens _nacionaes fossem feitas perante. os juizes
de ·vara branca. Na ~ de 3 de mayo votou . que _houvesse
jurados em todas as cabeças de co~arça. Na de 8 que se
· de viaó a pura r dos dízimos as congruas dos parocl)os , e
o resto , appliêar~se para amor-tizaçaó da divida publica. Na
de I 5' apresentou u'ma represenraçaó das amas dos , expostos de Tavira. Na de 26 foi eleiro vice-pre~idente por
. 55 votos Na de 29 sustentou que os commendadores de
· 1v1a lt a naó de vi ao ser collectados m~is fo'rtemente que os .
beneficiados. Na de 3Y. foi nome~do para esperar S. M,
á po~ta do _palacio d-as Necessidades. Na de 7 de j:nnho
. discutindo -se o art~ 30 da ley d'imprensà votou pela pr~saõ
só:nente nos dous primeiros casos do arr. 1 1 , distinguio
duas hypotheses relativa.s ap modo de conhecer' o reo, e
ultimamente expoz rasóes para se dar mais latitude á fu ..
risdkçaó dos primeiros juizes de '·facto. ·Na de 12 foi de
opiniaó qu~ os diplomaticos deviaó ser deRostos dos seus
enipregos, e_ julgados pelas leys _do reyno, modificandose a sua severidade , e que · naó se lhes 'de~ia fazer seques~ tro. Na mesma foi ·nomeado para a commis-saó de pesca·
rias. Na de 16 julgo~sa a discusáó do art. 20 da ley
' d'i-mprensa sobre as attribuisóes' dos dous conselhos de juizes de-:facto, ·porque versa sobre ma-teria determinada nos
, a rts;_30, 34 ,. e alguns seguintes~ Na d~ 20 observou que
se tinha pmpo:no que a collecta ecclesiastica fosse parJ.
. augmeoto _ das congrua_s dos parochos. 1"ornou a fallar,
· J)orém naó foi ouvido p?lo tachygrapho. Na de 23, rra,- ·
tando ~se da companhia do alto-Dou-ro, opinc>U que para
, du coilfiadameote o seu voto dissessem de sua justiça os la., vradores , a companhia, .e os negociante~ . . Na de :2.6. foi
r·- eleitu vice pre_
sidente.
i
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J:"'otações nominae.r.
Cameras duas, ou · uma? • • • • Duas.
Véto abs~luto? • • • r . • • Naó.
V é to suspensivo ou nenhum? • • Suspen~ivo.
llavérá . . conselho d'estado? .- • • Sim.
Serâ proposJo , ou nomeado pelas
..
Corres. •. • . ._ • • • • • • • • Nao,., ass1st1o~
Q9al será. o maximo da · pena para os abusos da liberdade d'imprensa contra particulares ? .• • • • • Ioo~ooo réis.
Dictó contra o estado ? •
• • Pri 5 i\õ ~ perpe;~sa' e
·
•
z:ooowooo re, •
Deve passar-se decreto declarando
·
·
que qualquer auctoridade que re~use .
jurar ·as bases da Consti tuiçaó Pórtugueza de-ixa qe ser cidadaó Portugnez? Sim.
· Deve sahir do reyno quem naõ qui·
zer jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza ? • • • • • • .• • Sim.
: Qyal deve ser o ordenado dos
membros do tribunal. de protecçaõ da
liberdade d'inlptensa ? .• • • • • 6ootJooo réis• Faltou em 12. , de mayo.
, N,. B. Posto que os feitos deste deputado, durante ,
esta épo'cha , naõ sejao mui notaveis , nem muito J1.U'
merosos , com tudo saõ sufficientes para mostrar que naõ
se avantaja_ muito em liberalismo , e que esse mes.rno que
manifestou he ·mais filho do entendiment-o que da von· :
tade , ~ tem por origem menos · uin sentiment~ i·ntrin-,
seco e . e! ponta neo , do ·que o imperio coa cu vo · das .
circunstancias. Assim o demonstra o seu voto por duas,
cameras, os ~alsos e torcidos argumentos de que se,
servio para defender a censura previa, e pa·ra mostrar ~.
imperfeiçaó ·das bases da Constituiçaó, pois que deixava ó
o Rey quasi sem poder algum ; e ultimameute a def~ sa
· ~

Mm
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do pat_riarcha , e. a igualdade d.a collecta entre os paro
eh os· e os ca valle1ros maüezes , ts.to he, emre os opera..
uos e os z~ngao~
~

'/'.JOSÉ VICTORIN_O BARRETO FEYO
Deputado pela provinda dfJ Aiemtiju.

/

Compareceo na sessaõ preparatoria. de 2.4 de janeiro
àe 1821. Em 14 de fevereiro sustentou vigorosamente a
liberdade d'imprensa. Em 26 produzio· excellentes rasóes
contra duas cameras , e. véto obsoluro , e até o.pi_nou contra
o véto suspensivo. Ew 1. de abril fallou contra a recusa
do patriar~ha em jurar as bases; e apoyou a opiniaô de
o fazer sahrr do reyno. Em 4 apoyou o- projecto dos ce·
reaes , e exigio que se recommendasse toda a vigilancia
para evitar os descaminhos pela raya do Alemtéjo. Em 5
apayou a extincçaô do commissariado, e offereceo um methoçlo para ser fornecido o exercito. Em 6 apoyou o methodo sobre o mesmo assumpto proposto pelo deputado
Xavier Monteiro , votando que as arrematações se fizes. sem naó só por corpos , mas ~ambem por artigos. Em 9
opinou que se desse alguma recompensa aos chirurgióes
~ilirares, porque realmente tinhaó tido grande trabalho;
e ponderou que elles só requeriaó uma medalha pela qual
mostrassem que haviaó servido. Em 15 pedio que se determinasse á regencia , ~ puzesse em todo o vigor o
decreto de 19 de novembro de 18o8 sobre preferirem na
admissaó dos empregos púbHcos os mil i tares que se retiraó do serviço , quando igualem em outras circun~tancías
aos demais concorrentes. Em 28 fez uma indicaÇaó para
se conceder asy lo aos estrangeiros perseguidos por suas
opiniões politicas. Em 30 declarou que nunca admitriria
qu; ~m ~ornem tivesse auctoridade suprema sobre u~na N-açao mtetra. Em 9 de mayo, tratando do art. 5· tJt. I. da
ley d'imprensa, disse que sendo a multa uma pena de me•
'ta foJmalidade poderia ser de mil a mil e duz.entos réis.
·'
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Em 29, expondo a violencia practicada com dous officiaes d-estacados em Marv-aõ ,,. que fçraó por o~dem do
juiz de fóra presos na enxovia , e- as suggestóes criminosas dos inimigas da. Constit~-ça6 tom que alliçiavaõ a
tropa a to~·nar 'a rmas para reivindicar o s.eu fôro , pedio
que_o ~ober:a~o- congresso tomasse uma de~lbera ç~ó sobre
este obJeCto Importante, e que s:e determulasse a regencia que puzesse toda a sua actiY idade em punir nos· funccion arios · póhHcos delictos taó subversivos. Em 9 de junh9 votou que os diplomaticos eraõ inimigos da patria e
deviaó ser punidos , mas cppoz-se a que se lhe fizesse se•
questr o. Em IZ foi nomeado pau a commissaõ militar.;
e em 16 para a de reforma do estado·mayor•. Em 18 o•
p~nou. que fosse livre o ensioar, e votou que ao alferes
Monteiro se reparasse o tempo que . esteve preso. Em lO
tratando-se de collecta ecdesiastica , votou que as pensóes
pagassem duas decimas, visto que só eraó empregadas
em manter a ociosidade. Em 22 tratando-se da companhia
do álto-Douro , mostr~u que ella nunca havia cumprido
as condições da sua ins.tituiça.õ , para que lhe foraõ concedidqs os privilegies , e exclusivos ; e votou que ou ella
devia preenchellas , ou perder · os exclusivos. Na de 23
sustentou a mesma opiniaó; e disse mais, que os exclu·
si vos esta vao derogados e abolidos pelas base.s da Con. stituiçaó , -e que todos aquelles que pugnassem em soo favor se oppunhaó á- rasa6, e á ju_stiça. Em 15- foi de opiniaõ favoravel ao requ·erimento do brigadeiro José Maria de Moura. Em 2.6, tratando-se de reformados e monte-pio, mostrou quanto e~ta classe era digna de contemlio
plaçaô , e exigio que fosse attendida com preferencia_. Em
30 combateo a idéa da necessidade de que um Rey con•
stitucional mantivesse grande apparato. Em 1 de julho pro.
poz que se désse ordem aos chefes militares para vigiarem o contrabando do trigo..

--

·•

rotações nominae.r.

/

Cameras duas ;- ou uma ? •
•
Véto absoluto ? • • • •
•
V éto suspensivo ou: nenhu~ ? • •
Ha_verá conselho de estado? • •
Será o conselho de esraa~ proposto , _ou nomeado pelas Cortes ? • •
Qyal se:rá o maximo pa penar para
es abusos da liberdade de imprensa
contra particulares ? • • • • . • •

U mà.
Naó. _
Nenhum ....

Nào: ·

Nomeado.

-

5~000 réis.

anno de prisa5, e
• 50(/)ooo réis em
Dicto c,ontra o estado .• . •
dinheiro.
Deve passar-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases da Constituiçaó PortuI
gueza deixa de se.r ddadaó Portu··
guez .~ • • • .- • • • . • • • s·1m. ,
Deve sahir do reyno quem naó qui·
zer jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza ? • • • • • • • • Sim.
Qual deve ser o ordenado.qüê se
estabeleça aos membros do tribunal de
~
protecçaõ de liberdade d'i rnprer.sa ? 6oo~ooo ré is.
Naõ falrou a sessões na primeira épocha •
. N. B. Muito liberaes haó sido todas as opiniões, e
yotos do i Ilustre deputado José Victorino Barreto Feyo 11
e ~ui louvavelme~te cem elle propugnado pelos direitos
e liberdades nacionaes: podendo apenas obs~rvar-se em
seu comportamento como representante da Naçaõ algum
excesso em espirita d ~ classe , e ainda talvez os desejos
de -que se organize o systema de governo em um gráo- de
liberdade mais amplo do que o prescripro pelo systema
peninsular. N aõ tem fallado mu iro , nem- por muitas ve·
zes ; mas sempre que entra em dis cussaó• te m seguido sans
1

/

I

..
.

I

. ~ . ~79
' . :,
doutrinas, e seus, dtscurso.s tem methodo , laconismo, e
· precisa:ó. Nó~ o. julgamos ·. ~erecedo~r ·dos agradeçimen~os
de seus ' constltumtes , e muito ·deseJaremos,., · em ·proveito
da patria et'da Naçaó , que elfe renha sempre na memoria
e bem· gravados no coraçaó os seguintes pri'ncipiós .de um
excellente publicista - " c'est donc: .entre la libert~ · .ab" solue et Ie pouvoir absolu qu'existe Ie rnaximum cherché
, de la prosperité nacionale. , :
,
,
-

ISIDORO )OS~ DOS -SAN~fOS
. .
,
DepuaadrJ pela provincia· da B~ira.
.

os

~

-V
.

~ompareceo , e foraô verificadós
seus poderes , e titulo em sessaó de 26 d·e janeiro: na de 13 de tevereiro
votou por censura prévia 'em· materias de religiaó. Na de
14 de março foi nomeado para a commissaô ·de ped·ç óes)
e na de 2.3 para a ·ecclesi:astica. ~a de 7 de mayo pedio
licença para trata r da sua saude. Na de 5 de junho, so..
bre a questaó de 1ans , quasi nada lhe ouvio o tachygra•
pho. Na de I 1 foi nomeado para . a commissaô" . d_e r&fór- ·
ma ecclesiastica.
Faltou ás. sessões 'de 8, 9, - 10, 11, : 11., 14, : 23; e
. 24 ~e mayo ;· 15,- 16, e 19 de junho.
.

/

Vota çl/es nominaes:Cameras duas ou uma? .: • • • Uma .
Veto absoluto?
• • • • • ·• · Na o. · Veto suspensivo, ou nenhufl) ? • Suspensivo.
Haverá conselho de estado ? • • Naó.
Proposto, ou no·meado pelas Cortes ? Proposto•
Qyal será o 01axi.mo · da pena para
-os abu'sos ·da liberdade da imprensa
contra particulares? • • • • • ' • ~ood)ooo ré rs.
10 annos de prisaó
v .

Di cto contra o estado ?

•

•

• 'e 6ood)ooo réis em
dinheiro. ·
I

\
)

~so

Dev-<t passar-se de~reto, d~clar~ndo
~ue . qu-a~qlJ-er auctonidade que recuse t 111r:a r as bases âa Constitui-çaó
P.@rtugueza deixa ·de ser -cidadan Po~tuguez (
.. • • • • • . • • • Sim.
· Deve 'Saihir do reyn() :quem- na0 qui~er :jurar as bases da CiiUlstitu~idÓ Portugueza ? • • _• • • • • .. • Sim.
·Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça aos . membros do triband
de protecçaó .da liberdade d'imprensa ? 6oo<1Jooo réis
N. B. Faltou pouco_, e faltou bastante., porém ao menos votou sotfrivelinente.

y LUIZ

~ANTONIO

BRANCO BER,NAR.D,ES DE ·
CâRVALRO

,

lJ~p11tado

pela prDvincia do Minho. ·

Foi-lhê concedida a sua~a em 17 de · f-evereiro ,
-de Ifh. 1 , e nunca veio _a Cortes.

LUIZ 4-NTON-IO REBELLO DA SYLV.A

_Deputado pela provincia da Estrtmadura.

/

" Compareceo na sessaó· preparatoria de 24 d~ janeiro
de 182.1.
.
. · Na de 26 fei nomeado secretario por 36 vot:as. Em
z9 propoz que a prioridade da ele.içaó dos ~deplltados
·substitutos' fosse quem . regulasse- a precedenci:a_ J>:ara serem
chama~dos a ton,ar lugar no congresso. Em 30 foi no,mea·
do para ·a commissaõ de redacçaõ do diario de 'Cotrcs ,
e para a deputaçaó que innallou a regenéia. Em 3 de fe ...
vereiro impugnou a i.ndicaçaó do deputado Fernandes Thomaz sobre :a commissaó de segurança publica , e offere•
ceo dous projectos de regulamento : J. -para as ses56es de

. 281
'
Cortes em· quanto á sua correspoodencia · com ó governo
·executivo: 2.. para as secretarias de Cortes. Em 6 foi incumbfáo de escrever a S. M; á ' participa~aó da installaçaó ·
de Cortes e--successos conseguintes. Nesta occasiaó, ponderando a ·gravidade da rnateria , pedio ser dispen~ado
de algumas sess~es ~m . quanto naó houve~se ultimado_ es-•
te sério trabalho. Em 8 foi por 6 t votos nomeado pára
a commissaó de saude publica , e por 2.8 para a ecclesiastica~ Em sessaq ext:raordinaria de 1.6 foi eleito ·secretario
por 24 votos. Em· 9 de abril apoyou a proposta
de~
putadº Pime_ntel - Ma:Idonado, ·para que fosse a ~asa· de
administraçaõ do diario de _Cortes a unica encarrega~a
de o vender. Em I~ opinou que fossem ouvidos · os em. pregados publicos anres de serem reóu~vidos. Em 23 de
mayo lhe foi concedida I icença indefinida para tratar' da
sua ~aude. Em 12 de junho foi nomeaâo para- a commis·
saõ de saude publica~
.
.

do

Votações nominaes.
Em nenhufl)a votou , · julgamos que por naó assistir
ás sessões em que tiveraó lugar~
_
.Falto~:~ ás sessões de 24 , 26, 27 , 28 , 30 de março; 3 , 4 , . 5, 6, e 17. de abril ; 9 ,- IO, I~, I ' , 2.i,
22, 23., 24, 25, 1.6, ::.8, e29 demayo; 1., 2, 5,6~.
8 , 9 , I 2 , 14 , 15 , I 6 , 19 , 20 , 2 2 , 2 3 , 2 6 , l. 7 , . e
30 de junho.
.
N. B. Deve-se á verdade a declaraçaó de que o iliustre deputado Luiz Antonio Rebello da Sylva tem soffri. elo uma gravíssima enfermidade, e 4e que por taó justi•
ficado motivo tem sido menos frequente ás sessões · dó congresso. Sentimos sinceramente o seu padecer , e tambem
sentimos que naó haja enrrado em votações nominaes , .
porque talvez nesse caso poderíamos firmar nosso juiso a
seu respeito ; visto que pelo seu comportamento vacillante e nada prpnunciado em ma terias ·- de gravidade, nos tem
po5to em um.. estado duvidoso; e talvez <-]Ue o seu modo

Nn

z8'2
de proeeder, ··como répresentanre da Naçao· , , a ··naó ' ~ejà
menos do que o nosso estado. Observaremos. ·todavia· que
nos parece que o illustre ·deputado ., qu·an·do pedio ser dis..
pensado de algumas ' sessoes (para escrever . a pardcip-aça~
a S. ·.M. da installaçao ; d~ Cortes) em quanto . naó- hou•
v·esse ·ultimado taô sério tróbalho , ou quiz ser· nimiamen•
te modesto desconfiando da·s proprias forÇas, ou foi al·
guma cousa exagerado .em pedir tempo e. dispensa. O asStlmpto na verdade era sério; mas na6 taô difficil .e peno•
s<Y que devesse fazer . a occupaçao ·exclu8iva de um habil
deputado , e por dias consecutivos! t !· _

k ?IZ DA
i

CUNH~ DE' ~~1.\EO E MELLO
Bupo ~e Be;a

'1

"\

Deputado pela provinda da Beira

Na Sessaó de 3 t de janeiro foraô-----------vari ficados os seus po·

del,'es. .·
; . · Na' de ) de fevereiro foi n·omeado , por . 3·4 'votos,.
para a corrtmi~ s aó. de Constiçu~ ça ó: na de 8 , por 70 votos ;.
·para a ecclesiasricá : na . de. 12: foi no mead o p él r:i ·a eA•
carregada de rever a carta que o deputado R ehelio · da
Sylva escreveo p3'ra S~ M.": na · de 13oppoz:-seá liberdade
d,imp.rensa, sem a censura p.revía, tanto em· m<u erias po·
liticas, como _em materi.as religiosas: na ·de 14 sustentou
esta mesma opiniaõ ~ e na de 2.3 votou sobre .as duas ca•
meras com a pluralidade gue se verifi:éar; e sobre o véro;
õppondo-se a· que fosse· absoluto, e que 5e permitti~se ao
Rey- o vé-to suspensivo, _co mo he pef.mittido ao Rey -de
Hespanha pela sua. Consrituiçaõ.
Na se~saó de 26 de març.a. foi. elei~o, por 49 ~s-,
vice presidente .. ,
Na de 16 de abril oppoz-.se a supres~aó da folha
corr-ida. para qs casameo.tos ' e opinou que aates se dt viaá
êoarc.tar. as despesas co.m . os enterros ;, e tornoll a susten...
I

\

/

·

ur a
v~zes

.
sua , opini-;aó,

~s 3 i

por que pode succeder que muitas
uma mulher quer~ndo -casar com um , exija saber se

elle tem cdme, _pois talvez sabendo·o naó o fará.
Ne ses~~ó d~
de ,mayo- ópinou que naQ. havia rasad
para os. noviçqs _.sahireru ... ' qo~ .conventos- ~em profeHa~em.,
porque Já ~e _ nao reputa,o seculares, e por ~anto ·a .JUSrt•
~a e a humani~ade pede. que se deixem professar: na de 10
admittio a prohibiçaõ dos libellos famosQs, e livros tor·pes, mas naó .a·. r.espeiro .d~ livros de sciencia·s, tratando- ·
se da ley d~ liberdade_ d'unpre-nsa .: na de I). votou que se
perdoasse_ o acto aos estudantes .de coirnbra: e _na de 30
foi nomeado .para a. deputaç!1ó que havia de ir a bordo com•
primentar S. M. Na sessaõ de 6 de junho, em djscussaõ da ley ,de liberdade - d'imprensa, 'disse o tachygrapho
só Jhe ou.vio ·dizer, que devia -fazer-se· declaraçaó -a res·
peito dos homens suspeitos: na de 12 foi nomead_o para
a commissaó de reforma ecclesias.rica: na de 30 fállou na
discussaô sobre . a colleera ecclesiastica; porém naó foi
ouvido · pelo tachygrapho; fallou segunda vez e disse que
perscindia · de tudo , porém que havia muitos bispado~ com rendas m.u ito pequenas , e que · pondo-se o
n1inimo em cinco mil· cruzados. ficava uma renda mui·
to diminuta; e que doze mil cruzados será b-astante p.ára
decente , susteni~ça·Õ de um . bispo ; ~onti_nuou a fallar,
mas · naó · se ouvio .: na de 16, tratando-se de suspen.. _____
der que os prelados façaó . doaçóes de be.neficios, diss.€ que o congresso tem auctoridad:e p~ira · fazer · -o.Oser~
var
canones , mas naõ p·ode- tirar · a aueroriç.lade que es'..
tes daõ ao_s bispos; na6· pode tira r o · pocler de i·egula.r
os beneficiÕs , e o direito . antléxo ·ao · episcopàdn :; tornou
a- f.allar· , po11€m naó foi ouvido: e na_ de 36 -p'erguntou
se os maltezes e os cavalleiros das outras ordens mili·
tares podiaõ ser conselheit:os -d'estado. ·.. :
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Potacfle.r nominats•
.)

I

Cameras duas ou . uma ? • • • Maioria.
· V éro absoluto ? • • • ....__/'. • Naô.
·Véto suspensivo ou nenhum ? • • Suspensivo..
· Haverá conselho d'estado ? • • Naó.
Se.r~ . o conselho d'estado proposto,
ou nomeado pelas Cortes ? • . • • Ptoposto.
Qyal será o maximo da pena para' os abusos da liberdade d'imprensa
contra os particulares ? • • • • • 10 ' parte dos bens.
Di c to contra o est~do
5 annos' e 3 parte
_ •. • • • dos bens.
Deve passar-se decreto , declarando ,
que . qtJalquer aucroridade que recuse
jurar as basés da Contituiçao Portugueza .deixa de ser cidadaó Portuguez ~ • Sim.
Deve sahir · do · reyno quem naó
quiz·er jurar as bases da Consti~uiçaó ....
Portugueza ? • • • • • • • • St ·
Qya_l deve s.er o ordena~o que se esta:heleça aos membros do tribunal de pro- . ·
tecçaó de liberdade de imprensa ? • 6oo~oco réis.
Faltou ao congresso nos dias 9 e 19 de mayo ; 8';
e lH de junho.
·
-N. B. Ainda sem attendermos a certas opiniões pouco
Jiberaes, expendidas pelo il1ustre deputado nesta primeira épocha ; nas subsequentes, e particularmente na ultima,
em que se tem dísc.u tido os negocias do Brasil, diríamos
que elle muito mal havia cumprido os , deveres q~Je- os seus
commirtent-es lhe incumbir.aó. Para o assim dizermos , e
./ asseverarmos nos basta a· summamente estranhaveL indJffê.
/
rença co,m que elle votou a re.speito de haver uma ou
duas cameras. Votar com a maioria em materia taó graoye ! Conferem p.o.r veorura os púvos os seus poderes, de·
lega o ~ sua essénc.ial soberania, e deposita$ os mais pr-e•
I
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·closos :de seus : direitos nas maos de seus represent'3ntes ·
para virem em Con~~ Jo.ga·Jlos ao· capricho · do acpso ?
Se Ulll deputado tem direito para o assim fazer , todos os mais dep~Hados ·dev·em ter o rr:esmo direito; .e se 'todos
·
.
0 assim fizessem , qual seria o. . resultado ?
""'
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tUIZ MONTEIRO
Dtpil.t n.do\ pela' prtJ'Ílfncia da EJtrenuJdura.
.

.

Compareceo na sessaó prep.aratoria de 24 de janei.ro
àe 181:1.! Em 30 foi nomeado thesoureiro de Cortes. Em7 de fevereiro foi nomeado para a C<?m missaõ de fazen . .
da , de ~. que .se escusou em sessaõ do dia I o. Em 31 de
março propoz. que se examirJasse o art. 26 do trata,do com
lnglater_ra p~ra se conhecer se havia abuso na sua intelligencia , e se . fazerem· as neçessarias recla.maçóes. Em 6
de abril pedio que se addicionasse ( tratando-se de amortizaçaõ de divida pública ·) o dar·se execuç~õ a todas as
)eys precedentes respectivas ao empreHimo. Em 10 foi de ,
parecer que os bens naciónaes. ter!aõ boa venda. Em . 11.
propoz . que se .estabelecesse o preço regulador paxa os
cerea~s ; . e opp.oz-se a cque o go.verno ' se encarregasse de
l!landar vir . paó para o aba~tedmento do -reyno. Em 14
impugnou o plano do deputa_do Travassos , sobre Jpreço de
cer~aes , e· opinou que havendo falta devia ehrrar todo o:·
trigo, e vender-se jgualmente~ Em 26 ·sustentou o pate•
cer da commissaõ de ·commerci:o a respeito de vend ilhóes
Em 30 apoyou .a indicaçaó do .deputado Barreto Feyo. sobre a concess:aó de asylo aos estrangeir:os ; e ped ia que
a respeito . dos Hespa nh.oes se· deserr. penhasse a reci.proci- '
dade , tratando ... qs como: elle-s nês tr2-taó E~ 8 de mayo :
opinou, que era inu(il a . chancellaria por haverem mu.i.tos
meios actualmente de se . fazerem püblicas as Jeys. Em .12
apoyou. '·O , deputado Soares Franco . ~obre estahelecer~s~ ·
porto. franco, e fallou contra os ·contrabandistas , vetando ·
que_ se fizesse todo ·9 possiv~ para ·q,ue fossen: ca_st ig•dos.

•

•
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Disse que a divisa . dos bons negociantes era a· honra e
obed iencia ás ·Jeys; e ·que ·os. contrabandistas ofiendia() a
religi<1ó , o estado ;e os p;~niculares. Em 1-4 considerou
como firrna mercanril o tirulo d'~goa d'Inglàterra. Em rS'
dco conta de uns papeis do fallecido de·pu-tado da ilh!
da l\1ad : ira , da felicitaçaô do. juiz do povo, e de uma
mem oria sobre a ~ ~urnptos da mesma ilha. Em 28 disse gue
se devia tratar da reforma da adminisrraçaó pública da
ilha da lVtAdeira 1 e que o ·governador naÔ' devi~ · ter como
arégora um poder despotico. Em 2 de junho ~resentou
por esc ri pro u mf! proposta sobre a jurisdieç~õ · dos capitã.es generaes do ultramar. Em 5 reprovou o art. . do pro.
jecto sobre lans de Hespariha , julgando qu€ deviaó ficar
subjeiras a regra geral dos outros generos aqúellas que vie.
rem por mar. Julgou necessario haver cautela mesmo com
as lans fin~s. i}.poyou o depurado Van·zeller quanto a da.
rem- fiança os conduétores.· Reforçou o seu v~to so~re_ fianças, exemplificando com o que na H~spànha _se prac~ica em
outro-s art.' Em 7 ·propoz a visita aos armazens' d'agoa•
ardente a buscar contrabando·, Em 12 .oppoz-se a que naquella sessa6 8e tratasse de abolir ~ junta do commercio.
Foi , na reforrQa das com missões , nomeado · para a do
com mercio. Em 15 pedi o ser dispensado da comrnissaõ
o'Ulrramar. Em 19 exigio que se discutisse um projecto
80bre commercio que ao principio' ie havia recommenda·
do com urgencia,

Votações nominaer.

/

Cameras duas , ou uma ? • • • Um3. ·
Véw absofuro ? , • , • • • • Naó.
Véro ~uspens'ivo, ou nenhum?
5uspensiv.o.
Haverá conselho d'estado / • • • N aõ assistio.
Sed ·o íonsell~o d'estado proposto, ·
ou nómeadn p~las Cones ? •
• • Proposto.
~ (~a! será o · m~ximo da pena pa·
· •
1 f':>l os
ab usos d~ ~iberjads d'irnprensa.
''
Àf'\
contr_a parriculares ?
• • • Ioowooo
re.Js,

( ,

I'
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iSt.

-·
"
. ' l -- .
.
, .
~ 5 , a!nnos 'de pri~a-lt
t>icto contia o estado ? , • • • . .
~
..
·. .·
·
- · e 1 :occ~.pooo
re1s.
J?eve passar-se deereto_ declarando
.. .' que qu'alquer aúctoridade que .:recuse
jurar as bases da Copsti.~uiçaó Por·
tugueza· deixa de ser :cidadaó' ·Portu . .
gl;lez ? • -! _ • • ~ • • • • '~ Naô sssistio.
Deve sa.hJr do 'reyno quem rééusa ·
jurar as bases , da Consrituiçaõ ? • ~ Naó · assistia.
Qye ordenado deve estabelecer-se
para os membros do tribunal de protecçaó de . liberdade d'i mprensa· ? ~ • 6oc®ooo reis.
Fal.tou ás sesões de 4 17 e 24 de abril: 22 e 23
de mayo ; e 30 âe jun~o.
'
·
N. B. ~ O <deputado Luiz Monteiro ainda que oaõ' a~
presenta na s-ua carreira depur:1roria · ,' nenhum daquelles
grandes rasgós· de . publica utilidade, que tanto ttonraô e
podem servir de brazaõ ao represenra n.te de uma Naçaó
Jivré, eom tudo - no pouco qu'e ha feito sempre se tem
-mostradõ liberal, bem como o fcraó as ~uas votaÇões.
·Muito · êese'}ari·á nros poder notar alguns projectos , ou
'me~-í-das propostas pelo · d1gno deputado ~ bem do com·merd·o ·, industria' ou prosperidade nacional, mas por
mais que os procurassemos nestà primeira épc- cha pouco
encontramos digno. de mençaõ, e com magoa dizemos
que a aboliçaõ da chamada junta do commercio foi por
elle impug nada, sem duvida alguma contra o voto geral
dos seus consHtuinte_s, . que por certo desejaõ e ·que'rem
um tribunal que · saiba proteger o -comrnercio, porém paõ
uma reuniaó de homens pagos para o oppri ~n i rem sus
citando-lhe trapeços. As mesmas reflex0es ~e nos suscitaó
a respeito das vis.itas domkiliarias para obstar ao conrra·
bando da ~lgoarde n te, e di'remos: quantõ naó seria mel ho·r
propôr ó digno · deput-ado os meios e project ü de o im pedir na stia nas.ceAte, em vez de abrir a porta a a bu~o s
que he difficil cohibir no ultimo teFmo ! Se com tudo
taes reflexões nascem do dever que nos he Ü.ti pusto como
r
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·~scri ptore.s, ~uit'!

g.os apraz d.izer q~e· folgaremos sempre
de fàzer JUSttça ,ás suas rectas· .tntençoes.

j

MANOEL AGOSTINHO MADEIRA ~fORRES

1Jeputado

pel~

provincia dá E.rtremadurà.
..

Compareceo t)a sessaó preparatoria de 24 de janeiro
Na sessaõ de g· de Fevereiro foi rio meado, por 39 votos,
para a commis'saõ . ecclesiasrica : na de 9 propoz um pro•
j ecto de ctecreto para se soharem todos os presos que
existiaó nas cadea-s do reyno por crimes naó exceptu~dos,
e que. rinhaô .por parte sóme~te a jl:lstiça: na de 14 oppo.z-se a liberjade d'imprensa, e votou pela censura pre·
via em todos os escriptos: na de 2.6 \lOtou pdas , duas
cameras; e, naõ sendo admittidas, por veto mais amplo
que . o concedido ao Rey de Hespanha ·, sem com tudo
ser absoluto.
Na sessaó de .2& expoz que a conti~aa ça9---da sua
molestia o privava de. continuar no exercicio de seu cargo,
e por isso pedia a sua escusa , e .que se ch~mass~ o respectivo substituto: na de 30 lhe foi concedida a escusa
pedida : e na de 31 ·agradeceo prote~tando obedienci'a e
gratidaó.

Yotações nominaes.
Cameras duas, ou uma? • • • . • Duas.
Véto absoluto?
• • •
• • Naô.
V éro suspensivo , ou nenhum? • Suspensivo.
H a verá

/

conselho

d'estado ? •

• Sim.

Será o conselho d'estado proposto, ou nomeado pelas Cortes? • • Proposto.
Falroil ao congresso desde 24 ate 2& de março.
N. B. No curto espaço de tempo que o illustre de·
putado exerceo as augostas funcçóes de repreientante da
N aiaÕ . fçz quanro da sua parte e boa diligencia dependia
___,___J

(

(
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para que seus ~epresentados. · naó tivessem liberdade d'i~,n
prensa , e fossem ad~ittidas ~uas . c a meras, e um véto ·
, . roais amplo· do .que . o conced1do ao Rey de Hespanha!
Em restilr~do de r-aó manifesta opposiçaó de . comportamento com _a incumbencia que lhe deraó, he provavel
que seus constituintes, · sentindo a sua falta de saode,
estimassem as consequencias.

MANOEL ALVES DO RIO •._/V
Deputado pela provincia da Estremadura.
Compareceo na ses~aó preparatoria de 24 de janeiro
e foi eleito por 48 votos para ·a commissaó de verifica-çaõ de poderes dos deputados. Na de 3 I -fez duas pro- . postas uma para se conceder amnistia a todos os Porru- ·
guezes -qu~ faraó para a França com o exercito em 18o8
e outra para aboliçaô das coutadas do termo de Lis·
boa e Cynthra, excepto a de Alcanrara ; e para depois das
neces$arías . informações se fazer o mesmo ás de Salvaterra
&c. Na do I de fevereiro fez uma indicaçaó· para se se- .
<JUestrarem . o bens pertencentes aos .di plomat~icos e para
se pedir a S. M. a ·sua remoçaó. Na de 3 offereceo tres
projectos de decreto , 1. para confirma~aó interina de todos os tribunaes e auctoridades, que prestem juramento de
cbediencia ás Cortes , e par~ se mandar cantar em todas
as igrejas um Te Deum em a~çaó de graças pela installaçaõ das Cortes , 2. para se crear uma commissaõ de
liquidaçaó e amonizaçaó da divida publica; 3· sobre
a applicaçó dos rendimentos dos beneficies e commendas
&c. que caqui em diante vagarem para a dieta amortizaçaó. Na de 5 leo uma memoria ácerca dos negocios administrativos e economicos do inte,rior em· que, mostrando a
lastimosa falta de economia nas despesas publicas, pedia
as mais promptas e sabit1s providencias. Na de 6 votou
pela uniaó da presidencia do ,thesouro com o mi,nist~rio da
fazenda. Na de 7 defendeo a sua proposta sobre a aboli·
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çaõ ·das coutadas. ~-a . mesma foi nomeado para a ·com mi!.;
sa_ó de fazenda por 7 I votos. Na de 8 sustentou que os
bens dos c} i plom:::t ticos deviaõ ~- ser sequesrrados , visto te.
_rem conspirado contra a sua parria. Tornou a fa !lar sus..
tencando a. necessidade desta medida. Foi na mesma ilo ..
:mea.do para a çommissaó de -cbmmercio. Ni! de 10 offe.
réceo dous projectos de_ decreto, I. para extinc~aó das
caudelarías ,
de per-d ãó aos, deserto~es. Na mesma lendo..
se um . officio do ministto s.ecretario de estado dos nego ..
cios da m~rinha ácerca das relações de' Portugal com as
potencias barbarescas; foi de parecer que se remettesse ao
. poder · executivo. Na de 2.8 opinou que· naó ~ouvesse
. conselho -de es!ado, mas que · houvesse um conselho de
ministros e um chefe . de ministros, e _QUe el-Rey naõ
despachasse ~em elles com · responsabilidade._ Na de 2 de
março seguia a mesma opiniap. Nà ~e · 7 apresentou llma
memor:ià sobre fazenda pública com um rnappa das des•
p~sas geraes , n.as .suas : differentes repartições. Na de 28 foi
ele·ito para a commissaõ especial d·e reforrpa das ·reparti..
çóes respectivas á marinha. Na de 3 de a~ri'l , em discpssaó do_projecto sobre arnorrizaçaõ da div_ida ~íblica,
. approvou que se impuzesse ~ma contribuiçaó aos be~ficia
dos da patriarchal e <la basílica de santa Maria. ·
· Na de 4 discutindo-se o projecto sobre os c~reaes faJiou
a favor delle; menos no que ·toca á prohibiçaó dos ,e~tran·
geiros .nas ilhas. Na de 5 propoz que, para evitar ·os ve.xame-s que os povos sfJffriaó na administraçaõ da justiça ,
se rt~duzissem os emolumentos á tarifa em. que estavãÕ an·
tes do. p_roximo augmento _que se havia concedido. Na
mes_ma assígnou o projecto da exti ncçaõ. do commissariado.
Na , de 7 filiando sobre o decreto para amortizaçaó da
di v i dn púb Iica, observou que 'o pagamento era m-ais facil
.pela junt·a dos juros do que ·pelo erario. Na de 10 foi
de opiniaó que, vistas as queixas dos povos contra os ma, gi : trados, se auctorizasse a regencia para os subsri:t~f1J:· .
los comtitucionaes, · sem dependencia de consulras de tr~·
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hunal algum~ Tornou a fallar no_' mes~o · sentido, e· ulu•
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.,amente requerendo a responsabilidade da regencia a e!:te respeito. Na me~ma ponderou que o melhor modo de ,
accredhar a Naçaó era estabelecer juro p2r3 certas dividas , por exemplo para as letras do comrnissariado. Na
mesma apoyou o art. 11. do decreto de amortizaçaó da
divida pública , accrescentando que com a venda dos bens
nacionaes se -practicasse o mesmo que com a dos bens ad ...
judicados á corôa, e ult imamente que a divi da públJca
naó podia esperar p.ela relaçaó dos bens nacionaes, e CJ Ue
se de viaõ condnua r · a vender os que se estavaó venden·
do. Na de 1 1 apoynu o projecto de decreto dos cereaes,
assignando o preço de 700 réis como regulador, e ·quan ...
do excedído que en trasse tr igo estrangeiro com um mod ico di...
rei to. Na de I 3 leo um projecto sobr·e a rel!lo~aô dos
ministros e emp regados públicos , e~ que ju lgava conve·
nient'e naõ precedet · formaçaó de culpa. Fallou novame ~ te
sustentando esta opiniaó. Na de 14 opoyou o plano do
deputé!do Travassos sobre os preços propostos -para os
cereaes ·, ainda que o achava d ifficil na execuçaó. Tornou
a fallar, e propoz que se prohibisse a entrada de todo o
trigo p1.ssados dous mezes , e que se taxasse aos vendedo·
res um pr'eÇo que naó pud esse exceder• . Na de 16 reque·
reo ,que o escrivaó dos protestos viessé morar na · cida'de , por fázer grande in.commodo a distancia em que vi·
via. Na de 17 , discutindo -se o projecto sobre 'prestaçóes •
votou que tratando-se de depositos , os recebedores naõ
deviaó merecer , contemplaça6 algu1na, e naó assim os
exactores ou os seus herdeiros , que podem ser devedores
sem ser culpados. Fallou novamente , respondendo ao de·
putado Moura, e disse que o roubado , uma vez que jos·
ti fique, e~rá 1i vre; e que os executados devedores, mostrando as suas allega~óes , haó de ser attendidas. Na- de 24
foi de parecer que se mandasse á regencia tomar conhe..
cimento dos abusos das aposentadorias e devassas geraes,
conforme havia proposto -o deputado Falcaó. Na mesma
requereo que se pedissem os rendimentos dos fundos ap·
phcados para . os foraes , .· e votou que fossem quatro os
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membros da regencia. Na de z) opinou que no di.àrio da-s,
Cortes se inserissem sómente os relatorios das commissões
.que dissessem respeito ao bem geral : retirou o seu projecto sobre estreita r a uniaó dos Porruguezes com as provincias ultramarinas , e foi de parecer \.)Ue ~e expedisse·
immediatamente aviso á regencia para suspender o provime-nto de uma com:menda que tinha vagado. Na de 26
reprovou o parecer da commissaó de commercio sobre
· vendilhóes, por isso que restringia o com me reio.
·
Na de 30 propoz que 'ei-Rey, em Hvez de seapp'ellidar
pày da patria , se dissesse Rey por graça de Oeos e da
Constituiçaó 'do Reyno- unido &c. Na do r. de mayo
ponderou, a respeito do projecto do deputado Sylva Corréa sobre as fabricas dt! sabaó, · que estando este ·objecto ,
inherente ao contracto do tabaco, naó se podia legislar sobre elle ·sem este acabar. 'Tornou a fallar sustentando a
mesma· opiniaó. Na de :z. requereo que se expedisse ordem ·
.· prohibitiva das profissóes dos noviços ·acmaes. Na mesma
votou p·e la immedia tá a boliçao do juiso de inconfidencia.
Na de 5 lembrou a necessidade ~e · se participarem a S.
M.· os trabalhos do congressó. Na de 8 Julgou muito
··repentina a deliberaçaõ de se dispensar a passagem das
·leys pda chancellaria. Na mesma foi nomeado em- commissaó para indicar os meios practicaveis .para obviar á
entrada de settenta navios com cereaes, e apresentou por
parte · da commissaó reuigida a ordem para a regencia á·
·cerca . da entrada. dos ·mesmos generos .cere~es. Na de 9·
foi de parecer que · se devia escrever urna carta de felicit:açaõ ao príncipe real, pela parte que tomou nos acon·
· tecimentos do Rio de Janeiro. Na mesma opinou ( art. 4·
da liberdade da imprensa , que se deve : impor a pena de
certo numero de exemplares, além de outras penas applicaveis segundo os differenres casos; e quando naó haja a·
q-uelle numero, entaó o di nheir() correspondente ao seu va-lor,
e discutindo ·o art. 6. requereo que fosse prohibida a entrada
de todo o livro _ Porruguez impresso · fora de Potugal•
.Tornou· a fallar dizendo que prQpunha ·esta. opiniaô- com
'
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c ·fim de c11amar a patri~ os homens que tem escnpto rara. N·a de 10 apresentou um projecto para se pr'uhibir
a introducçaõ de livros escriptos em · lingu~gem e impressos fora do reyno bem como os enquadernados., em qual
quer lingua que ·sejaõ escriptos. Na .de . 12 · ap~you a ·pro··
posta do depurado Borges Carneiro a respeito do bispo .
de villa ·viçosa, vorando que devia -ser logo castigado e
preso para tora do reyno. Na de '14 protestou contra o
parecer da com missa o a respeito do procurador da . casa
da Raynha, dizendo que o seu procedime nto tinha sido
escandaloso , e que naó devia- fica(.impune; e requereo .
que' se remettesse o proceso á regenda , para o en.tregar
ao poder judicial. Na de I) apoyou o parecer da cortte
míssaó a respeito _da nomeaçaó do guarda mor da saude
do Funchal pela camera da m.esit1a.· .N a de 17, discutindo-se 'o projecto sobre a introducça6 dos · porcos e gado
vaccum, foi de parecer que se conservasse tudo no· mes mo
-estado em ·que estava. Na de 29 opinou ·que as cartas
do Rio de Janeiro se entregassem fechadas, mas que 1
ficassem responsa,veis aquelles a . quem fossem dirigiàas,
principalmente se ellas li contivessem medjdas legisla ti vas.
Na de ·30 requereo que o ·artigo da dotaçaõ de S. M.
fosse .á commissaó de fazenda corno mais instruid:a das··.
forças do erario : propoz que· no dia da -entrada de S. M.
no congresso , os deputados tivessem venitios de s,eda contanto que fossem das fabricas nacionaes.
Na sessaó do I. de junho tratando-se da .dotaçaô de
el-Rey, e da família real, fez alguns esclarecimentos a
respeito- da ~asa de Bragança,. !·ernbrou que o mi~iHro da
fazenda informasse sobre isto, porque os rendj mentos des..
ta. casa estaó n'uma oscillaçaó continua, em .·consequ t~c1a
do decreto dos direitos banaes, e vutros ; e :disse que a
sua opiniaó talvez fosse . que a ca'sa de · Bragança se en·
tregasse ao príncipe real: propoz que se ·devia saber se
a senhora D. Maria Thereza tinha apanagios em Hespa·
nha, e, tornando .a fallar disse, que naõ ·se . poderia fa:ler um cafculo certo com fundamentos taó va riaveis co'
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mo os ren~ímentos -das cBas <.1~ B'"aJ~~nç1, e Tnfantado. Na
~e 2 propoz, se o prazo de t-empo de privilegin , concedido
aos aucrores ou corporações lirerarias se deveria enten.
der p.:tra com as corporações religiosas que costumaõ im.
primir algumas .obras. N1 de 4 dísse que se recommendasse á regencia a execuç1ô do _decrero dã~ Cortes, que
manda depôr os empregados perturbadores ·da ordem pu.
blica. Opino~1 , · sohre -O parecer . da commissaó ácerca
do requerimento " d.as vi uvas . . e· parentes dos prece~sados
em 1817' que a regencia_- mandasse nomear os ministro5;
, pelo regedor da casa da supplicaçaó. Na de ; disse, que
o tribu~o da lan he taó pequeno que naó convida a extravios, dos quaes pode resultar aos conductores graves
_prejuisos , e oppoz cse a que desse:n fianças. :Na de 6 exp az que os empregados da inquísiçaó andavaó bem pagos
pel~ parte que recebiaó de bens proprios, e pensões de
igrejas, e _só atrazados pelo que recebiaõ do era rio, o
qual naó podia pagar porque naó re.:ebia. Na d~ propaz que a regencia mandasse suspender a reunia6 do priorado de Ponuga l, que ~e h a via de fazer naquelle di a na
Bemposta, e .f;11lando .por outras vezes insrou que se lhes
perguntasse donde lhe veio a licença , que· e1les dizem
ter . do princi pe real para se reuni r, porque rasaõ estaó para admirtir noviços, e fazer tombos, sendo ~ lhe proh ibido, e requereo que nada decidisse sem dar parte á
-regencia. _Na de 1 ~ foi nol.!!_eado para a com missaó de
fazenda. Na de 5 réquereo -que se ordene a regencia o ,
mandar urna relaçaó mensal de todas as despesas do exer•
cito' e que nenhum empregado vença mais de 1·:6o2(j)ooo
reis. Na de 16 foi nomeado plra a COfilmissaó especial
de reforma do estado maior, e repartições civis do exercito. Na de . 18 oppoz-se a que se admittisse no congresso a deputaçaõ da ilh1 Terceira , nomeada por Stockler.
Na de 19 mencionou um off~recimento de Joaquim ':-Ea-r.
doso Abreo Ferraó Caste'llo -Branco: julgou que a . divido monte -pio; _e reformados devia pagar· se pelo cofre da amor. tiza~aó, e qu;;: se ordenasse á regen.;ia pagar
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correntemente desde o ·principiO de 182r ·, aggregando á:
divida anterior á divida publica: concordou com o deputado Guerreiro em que algumas vezes _ os rebatedores
podem ser · uteis, porem argui o de mordentes as usucas,
e leo a tabella da receita do monte-pio: opi·nou com o
deputado 1'·ravassos que se começasse a pagar o que se
pudesse, ·ê que se continuasse pontualmente: impugnou a
opiniaô de começar a pagar-se de outubro, e disse que
a commissaó disso se tinha lembrado, porem que o achara impossíveL Na . de 20, tratando-se do artigo 6. do pro•
jecto sobre collecra ecclesiastica , opinou que os cavallei·
ratos, e pen ~ óes até zoo:ooo reis pagassem duas decimas, e dahi para cima fossem em proporçaô com o que
estava determinado para os mais. Vowu pela divisaõ do
producto da collecra eccle5iasti-ca, arnerade para a amortiza~aõ da divida n::~éional, e ametade para as despesas
urgentes _do esra do. Na de 2 3 requereo ao presidente que
proferisse a respeito do M.aranhaó . as acclamações ~ do
costume. Na de :2.6, tratando se de reformados e monte-pio, reprovou a - prefencja~ cle pagamento, e opinou que
houvesse rateio , porque sem se ver a nárureza de todas
as dividas naõ se deve marcar preferencia . Propoz que
no thesouro se fizesse um livro; em que se declarem todas as pensões, e ordinarias , que se paga.ô por outras
repartições , e que estas só fossem pagas por ordem do
mesmo thesouro, dando se de todas conta ao soberano
congresso. Na de "'7 defendeo o parecer da commissaó
de fazenda · sobre a melhor reparriça6 dos bens nacionaes. ·
Na de 28 foi chamado á ordem tendo dicto depois da ·
votaçaô sobre o ti r. 3• do . parec~r antecedente - -naõ s·ei
como votaraô • .:... Na mesma pedio a impressaó do map-pa dos ordenados e gratificações dos empregados publicas, para qúe a Naçaó visse o que paga delles tr iplicados etc. Na de 30 ponderol:l, que o príncipe real naõ foi
incluido no projecto de dotaçaó da família real , porque
naó vem por_ agora p,~ra Portugal ;- que nada se disse da
casa do infantado, por.que esta pertence ao infante D.
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que ·naõ se fixou· quantia alguma para os concer-.
tos dos palac !os , por ser muito despendioso para o est!·
·do ; que a princeza D. Mària Thereza , nada recebendo
da Hespanha ,. devia ser mantida pela Naçaó Portugueza
até à decisaõ do seu processo; _que a senhora D. .Maria
Benedicra se tem a te gora contentado com 8oo<i)ooo reis ·
e que el-Rey , ·como administrador legitimo de seus fi~
lhos, he quem percebia os rendimentos das cas'as de Bra.
gança e . do Infantado. Tornou a fallar e ~isse que no
ó rçamento do anno futuro viesse um artigo tanto para
os palados - e o congresso examinasse se devia ou naõ
approvar. Juigou desnecessario o lugar de provedor das
obras da casa, e que só á força de economia se poderia
chegar a dar presentemente a el-Rey a dotaçaó de 365
conros. de reis. Na d~ z de julho votou que o parecer
da commis-saó de Consti~uiçao sobre os despachos vindos
do Rio de Janeiro, como imperceptível , se imRrimisse
e se discutisse.

Votos nombtaes.
Camera duas, ou uma?
Uma.
Véto absoluto?
Naó.
Véto suspensivo ou nenhum?
Suspensivo.
Haverá conselho de estado?
Naõ.
Será o conselho d'estado proposto
ou nomeado pelas Corres ? •
• Nomeado.
Qyal será o maximo da pena par~ os ·
abusos da liberdade d'imprensa-, con-_
tra particulares ? • • • • • • • 3o<J)ooo réis.
I a nnos de p~=isaó ,
Dícto contra o estado ? • • • • •
e 365 (/)ooo réis.
Deve passar-se decreto , declarando que qualquer auctoridade que recuse jurar as bases da Constituiçaó
Portugueza deixe de ser cidadaó Por·
tuguez ? • • • • ,_.
• • • • Sim.
1

197 '

Deve sahir do reyno quem naó qui"
2er jura-r às .ba·ses da Consrituiçaõ
.'Portugueza? • • • •
• • • Sim. ~al deve ser o ·or-denado -q ue ~e
esrabeleç2 aos membros do tribunal
de .:protecçaõ de Jiherdade d'i_mprensa? -4GOcVCOO réis
N. B. O iHustre depu tado Manoel Alves _do Rio tem
sido e-ft:.:c-tivo em . tra~alhos, ,liberal nas votaçóes, e aucror de algumas .pr.oposta.s e projectos urei·s ; taes como
aboliçaó de cou.tadas e_caudelarias, 'remoçaó dos diploma.ticos e-tc. E sem embar:g o , casos e occasiões ha em
que, talvez allucinado por antigos costumes e preoccupaçóes ou rotinas, parece estar em contradicç-1 -ó comsígo mesmo, .
e .concorre-r pa'ra o-esrorvo das mel hora nças e reformas a que
alias com b_om animo se propoz. Por exemplo, votou
que se creasse um conselho de ministros , e julgou .
. qu ~ naó d,evia.ó taó d~ improviso deixar de . passar as leys
pela ch-anc.e.liar:Ía ·;como se nurtca fosse imp-rovisa ou demasiJdo presta a extirpaçaó dús. abusos , ou a cohibiçaá
dos empachos na ad ministraçaõ pub-lica. Nem he menos
no.ravel q.ue, recoHhecendo o illustte deputado a· falta d·e
.economia nas despesas publicas e a .deficiencia do thesou ~
ro, quizesse ao mesme tempo que se pagasse juro de certas dívidas, e ~ue nesse numero ent rassem as letras da
commissanado! e inda será mais manifesta a _contradi c:.çaó , se nos lembra-rmos de que o ii lustre deputadQ quer
tudo feLro com menos despesa -da que he indispensavelmente ,necessaria; po's que -impossível será tolher a pre ..
varicaçaó dos empregados publicas, toda a vez que oaõ
s.ejaó devidamenr-e con~ i derados) e .~aó tenhaó uma decente sus.teotaçaó. Por estas e quejandas contràdicçóes, naó
tem o Hlustre :deputacló feito na co_mmissaó de faze nda ,
taó bons ~erviços como podia esperar-se :dos seus conhecimentos nesta rep artiçaõ. Em summa: o deput-ado Alves
do Rio he do numero daquelles ' em quem reconhecemos
mui bpas quali~ades ~e con dições, e que to.da-via naó po4ll,
demos acab ar de comprell.ender.
·
·
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V .1VI:ANOEL ANTONIO

DE

CARVALHO.

Deputado peltJ prrxvincia da Estremadura.
,
Comparec~ na -~ess.aõ. pr:eparatoria de 24 de janeiro.
Na sessaó de 7 de fevereiro faHou a favor na discussaó do
~rojeeto ·par:a s.e ·descoutarem as coutadas ·: na de 8, na
discuss.aó · d~ indiea~aõ- d:o deputado Alves do Rio ácer•
c-a do sequestra nos .bens dos diplomatico~, foi de voto
que a pena do sequestro só pesa em almas vis- ,. e que
he m-esmo proprio, da dignidade nac·i{)nal o perscindir di'
imposiçaó de penas que possaô equivocar•se com senti·
menr:os. de ambiçaó , e -que na verdade sa6 aind·a diminutos paraf qu.em atraiçoa a sua par ria· ; e actres.centou qu~
preferiria. ao seque:;tro o serem d-eclarados traidores á SUa'
pa.r ria: na mesma· sessaõ·- foi rtomea•df(i), por 49 votos , pa•
ra~ a e<ilmmissa.ô· d'instruc.ça0· public·a : na àe '14 sus~tOU!
~ig.0r-<iH•alrnen.te a liberdade de i.mprensa-: na de. z6· addicionGu' á ind'icaçaó do deputa,-do Braancam·p , sobre· o· art;..
~2 d~a;s, bas,es.· , que rambem se abo·lisse a· pena d~· mor-re·:'
e na· db 2. ~ na-6 - só faH()u muito , e muito bem- contra'
a-s duas ca:tneras·, e: o veto absoluto , mas conced:eot 01
SU9Jen~i'io para. sat•isfazer es que' tem e.onS<Ciencia· escru...
pulosa' , ou a:- finge:m ter.
.
.
N.a. sess.aõ·, dt!· 2 de março, tr-aMndo·-se dt> consel·ha de
estado , fo ·i de pa:recer· que o naõ houvesse :· e na de 31'
so-bre a rcousa do patr-i-archa em ju.rar- as! ha&es =- da~ Constitui•
· c;aó1, d·isie _que-~ este· objecto· era de· toda1a importancia; tY
~ue, assim como Ira de· ha·.ver uma lista ~ cre bene~eritos da·
patnia ,- hilja tambem· outra de inimigosl d'ella ,. em"' a~ qttalf
se · deveria contemplar.: o mesmo . patria:rcha.
·
Na ~ sessaó d·e z6 . 9e' abF·i-1! oppoz.•se• a·o parecer dó -d~
/ putado 1''rigoso so~re a r.emoçaõ de empregados ~ publif:OS,
opinando que.se devia deixará regencia a remoçaô dos_, em-pregados , sem q~e possa ser taxada de . · arbitrarie··

da de.

2 99 ,
Na ..se~s~9 de 9 de mayo, sobre liberdade de imprcn·
s~ opin~u que a multa fosse de exemplares em lugar de ser
pecunjari~ ., pu ali.ás do valor c.orrespondent~ ao ..numero
de exemplares des1gnado : -cons1deron a fals1ficaçao como .
um delicto maior que o da omissaó dos requis_itos necessarios .: propoz por pena pecyniaria de f11lsificador ;o(J)oqq
réis, e que se com a falsificaçaó produzir mal a outro, a!ém
QOS 50(/)000 réis, fique sarva á pefSOa ofr:nJida a reclama·
ça9 $egundo as leys: e votou' que alem da pen.a e3piritmü
se deve irnpôr_ a privaçaó dos exemplares da obra, e a
pecuniaria nesta proporç~õ, de 90(/Jooo réis nos crimes da
primeira ordem , de 6o$ooo réís nos da segunda , e de
301/)ooo réis nos da terceira : na âe 1 I apresento.u uma
memoria do major de mil i c ias. de Sanearem : na de 12
apr.esentou outra memoria sobre o novo destino dos ca· ·
nonicatos de Coimbra : e disse que eraó criminosos os protestos do procurador da casa· da Raynha , e que elle ~
outros que assim procedessem deviaó ser separados da pa·
tria que perdiaó: na de 15 apresentou um requerimen•
to de Rodrigo de Azevedo Sousa da Camara '· offerecendo os seus soldos : na de 17 , discutindo-se a ley da liberdade de imprensa, e artigo daquelles que provocaó a
rebelliaó ,- ·- vorou que tivessem naõ só a pena pecuniaria,
masJtamhein ~ de desnaturalizaçaó: e na de 30 votou que a
lista dos conselheiros de estado devia ser dupla e até sin·
gela se fosse possível, por · que queria antes que o numero dos conselheiros fosse pequeno e bom , do que muitos
e corrompidos , e porque sempre fei diffi.cil e agora o se•
ria mais achar . homens com .a firmeza ne<:essaria para se
oppôr aos actos do poder absoluto contra a Constituiçaô.
Na sessaó de 6 de junho votou cont·ra a prisaó determinada no ar-r. 30 da ley d'impr.ensa: na de g v()toil ·
que os impressos fossem apprehendidos no t. , e 1.. caso do
art. 11., e que -nos outros só se fizesse depois do ultirtttJ
juiso ·d@s jurados : na de 1 ~ julgou que os diplornaticos
. deviaõ ser~jü}gados pela ordenaçaó I. 5• r. 6. § )'·; e foi
111omeado, pa.ra a co~missaó de pescari~s ; na de .:;o ap•

. Pp
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/
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provou, sobre· a coJJecta ecclesiastica , a pro-porçaó' offere ..·
cida pelo deputado 1\'liranda, ainda que . conhece que to.
dos os bisyws devem .ter os mesmos sa-larios , por que to ..
dos tem o m-esmo trabalho pastoral ; e votou pela divisaó
cla collecta eccle5iastica amerade para a divida nacional, e
a metade para as despesas u.rgenres: na de 2ó, sobre reformadõs e monte-pio , approvou o parecer da commis.,
saó, e o do depu-tado · Franzini, para 8e lne p·agar o atra..
za~o com prefeFenda aos ou.tros eredores da divida_ pu . .
0hca.
·

Vota-ÇÕes · nominae.r.
Cameras duas, ou uma?- .

• •

• Uma.
V éto absoluto ? • • • •. •
N aó.
V éco suspensivo _, ou nenhum ?- • Suspensivo..
Haverá conselho- d'"esrado ?· • • • Naó •.
Será o censdho d'estado proposto,
ou nomeado; pelas Cortes ? • • • Nomeado ...
Qpal será. o maximo da pena pa·ra os abusos de liberdade d'imprensa~
. l .
Àf.t
,.
~ontra parucu ares.. ·
.. •. ... ... .. • z-oll;ooo
rers.
1 anno de prisart,· e
Dl'cto cont-ra~ .o-esta do r' •
~

't

\

• •· •· a

10.

pa.rte dos bens-.

.Deve p-assar-se decreto · declf!ra-ndo

/

que q~alquer auctoridade q:ue recuse··
jurar as .bases da. Consthuiçaõ Porttn. gueza deixa de· ser cidada@. Por tu. ·guez ·?- · • • • • • • .• •
• Sim-...
Deve sah~ir' d.O reyno qaem naõ · ·
qu.izer jura~- ás bases da Consütuit;aó~
·Portugueza ? ·. • • • •. • .,. • • Sim:e.
·~+f Qu~ I ·dev-e ser O· or-dena do, ·que·· se
estàhel~a aos membros de tribunal
de protecçaó da liberdade de imprensa ! <6óo<booo ré~s•.~.
· N. B. '~Muito bem correspondeo o illustre· deputado

-11e.sta. ·primeira : epocha aos desej.os. ·geraes .de seus repre:-

.

.

3r6r

sent2'àbs !' Nenhumas· Qpiniões, e nenhuns voros , durante
ella , se apresenta raó em -congresso que os excedessem#
Mas por uma faral1dade in.e-oncebivel , ·com o fim da primeira epocha ,fez · epoch a: rambem o cte nod~ do· compor..
ramento ~ do illu~tre deputado Manoel A(ntonio de Carvalho .; e , . ·se naÓ houve alteraçaó de ' Sentimentos ( como
bem accred itâmos ) ·a hou·ve de <Z·erto na n1aneira de os ex·
pressa r. Se foram os ju_l gadores taó austeros da firmeza dos
.homens , como o . foi o ·illu-st-re deputado -em sessaó de
30 de mayo ,, q:uando se trá tou de conselheiros d''e stado,
ralv.ez ousa-riamos (e naô' se·m algum fundamento ) arris. u1so .••••• -•
~ar o nosso J
'

'

.MANOEL ANTONIO GOMES. DE BRITO~ \j
Substituto pela provincia d, Alémtejo; . :
Vedficar~é-se os seus pod'eres , e· prestou· juramento'
em sessaó de · 22 de março~ ·.Na de 3· de · abril pedio, pa·
ra cuida,r da- sua saude, 1) · d'ias de· - li~ença. Na de I :li'

de mayo opinou que se pro·h ibisse· a entrada dos ·porcos 1 :,
e se permjtrisse ·a do gado -vaccu~.
Faltou às .sessões de ~ 27, 3o·, e ·3·1 de ma-rço·; · ~, e ,
·+de abril ; 8', 14:,, 1 e .2.3_ de may-o ; e 6 , 8, 9., 1z-,
e '27 de· j.unho •. · ·

s:,

·. J7ótaç5es
-

nomrnaes~... ·
'

Qilarserá· o maximo da· pena para O'S-~
a·~usos da liberdade d''lmprensa contra'· ·
particul~res.. ?· •. •. • • · •. • ... .. l'Oó<Jjoo.o -réis ~
•

!

f

Dicto e'Ontra··; o estado ?

'

-

,. 5 annos::·de prisaô , e·
a_3! .pane :d·os.bens-e-.·

··
.
Qg.al dev·e-·ser ··o ordenado que se
estaoele~a ·- aos fmem'bros· do · u ibunaL

30z

de proteççaõ da liberd~de 9e impren~
sa ? • • • •
• , • • • , 6cqd)ooo r~is.
' N. B. Cpmo o iUusrre deputado Gomes de Brito nael
foi presf,!nte ás mais importantes vota~óe~ nominaes, mal
podell)os saber qufll seri.a o s~4 voto: porem , a. julgar
pelqs outros que prommciou, n~Q devemo$ supp.9r q~Je fossem riJáos; porque em geral naó . foraó os seus pareceres
mui longe da v·ontade d~ seus committeQtes, pgsf(> que
fallasse pouco; e f3hasse muito.

MANODL

BQl\G~S

.

Ct\RNEIRO .

Deputado pela província da

E.rtrem~dura.

Compareçeo na t:essaó pr~paratqria de 24 4e janeirq
de 1~h1. Na de 27 foi nomeado para a commissaó que
devia julg~r e il)fotwar du. 9\ll JJ.rojeçEo qe ·prQclamaçaó
do deput.ado Castello Branco: propoz que os secretarias da
regencia fosse~ cinco~ ç a~~il'fl ~e. approvou : il3 de 19
pr9poz que se louvasse o povq p~l~ manqi.fa gr~ vc ç de"'
corosa com que ~em ~~si~rido á~ sess(S~s ~ ~ p_qr 7t5 vgto~ .
{qi nome~pp para 4 commis~aó das Qas~$ P.ª CoRst-itui...
'ao.
_
N~ s~ssaó d~ 1 dq fevereir:Sl offl}receQ ~~ seguintes
inqicalóe~
R oject~s :, I par .i~ i qa~ F se no ~O~Q]~q~
tio de qualquer corpo do exercito , praça, Q~t ~rgyuwda)
está empregado algum official desaffecro aO syHerna , pa•
r~ serem logo removidos_, ~ subçsitui~Qs. 2. Para se evitar debaixo . de certas formalidades a desproporçaó que
existe entre as penas e os delictos , .ç pod~r~sn ~r provi ..
soriamente graduadas ou commuradas, em quantq ~e naq
publíc~ o ~o~igQ c.rimin.al 1 al]oli.ndQ d~sd~ l~..q ~; cqhfi~..
; caçaó - de bens, a tran~missaó de infamia além da pe~soa
/
delinquente, os ~~out~s ~om4 bar~)Q q !Jif~'\ll ,: '}U i~ll\ ·el·
le , o marçdr çom ferro quente, e o uso . da tortura: 3·
-prohibiçaó de se ·ad mirti~em noviços nos çonv-eJ1-to's, e que
se aduüttaó a prof>!:>s~r sómengj qs que t .~vçrq_m , m~is; \.19
,.1

e

.

j03

.

. (

se·is mezes de noviciad-o , facilirando · desde logo o egres·
so a tQdos · os professos de um e· outro sexo : na· de 3
hnpug 1<1ou a' indic~·çaó· dô de·putado Pereira do Carrilo sobre a convocaça-õ de ~u&stiruros das provindas do ulrrart'la t , mt·quella pane· q'ue naó pertence ás llhas adjacentes a Ponvgal , votan'd'o.que . os de·srás fossem -convocadcS'; propoz que nas secreta~ias, e canorios de todas as
repartições publicas se u~é papel das fabricas nacionaes,
e que a exporraçaõ de·trap·o seja prohibida : na de ) apre·
sentou o projecto de decreto relativo aos substitutos pe·
las Ilhas adjacentes n'a C'o'nformid'ade de seu voto em sessaó de 3: propoz que !e i'ncurnbisse á commissaó d·' agricultura· o informar se ·cumprirá restabelecer a obscrvancia
do decreto de 21 d1e mayo de 1764, e alvará de 20 de
Junho de 1774 a tespeir-o daSi herdades do Alemtejo, e
reforçaJias com· outras ptovidenci3s: foi nomeado por 36
·yoros., pa·ra a cornniissaõ de ConFtituiçaó: na de 6 pro·
poz dou·s projecros de decreto· -- I. sobre a thesouraria
das Cortes ..... t. para q·ue das· ordens, e exemplares de
leys rernettidàs ás comarcas sejaó- as despesas da remessa
pagas pelos co·ncellíos , e, na· falra del'les , pelos sohejos
das sizas : votou que. a presidehcia . do t hewuro , e ministerio dà fazenda deveria'õ reunir·sé na mesma pessoa : fal..:
lou a favor da amnistia: na· de 7 fallou a favor na dis cus·sao do projecto' para se descoutarein as coutadas : fQÍ'
nomeado, por 2'4 vo·tos·, pa'ra· à · commissaõ de fazenda :·
na de 8 offereceo um addirarnentõ á proposta do depurado·
Freire a respeito dos oHiciaes Inglezes ao ser v iço Portu.:
guez: propoz dous projectos· de_decreto : I. sobre a in·'
terpretaÇaõ · do· §. 1 do . alvará de 25 de abril de I 818 :
l. sobre c·ausas· crimes eln ultima· insnncia : apoyou a in~
dica·çaõ do deputado Alves- do Rio sobre sequestro aos :
diplornatkos ; e a indicaçao do deputado Soares Franco!
para: abolir os direitos ba·naes .: na de 10 propoz um pro.:
jecto de decreto ácetca de .livrarnento de presos, e visita~
de cadéas: na d~ t%> foi nomeado para a commis~aõ qu ~
d"ev-ia rever a' carta· que a
·M , foi encarregado de es·

s;
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c.r~ver o

/

dej:miado .Rebel !o: na· de I 3 ·sus tentou a 1iher<ta.•

de d'imprensa: na .de 15 apré~entou um .protesro -p.ara na
Consti r uiç~õ (relativamente ao arrigo 4· das .bases) se e~
·t abe lecer uma re.gra _por .onde se conheça (juaes saó os deJicros po.-que o cid :j daó naó poderá .ser pror1unciado a
p risaó , mas se haja de livrar soJro, S€m b~srar q.ue agueila reg ra se es-tabeleça. no codi_g o .ou leys cdminaes , porq ue estas po .:i em durar um só anno : susten:tou em um longo discurso a. liberdade de imprensa: ( diarío de Cones
_n , 16~ pag. 100 a 102): na de.. 19 propoz que os pro·
jecros de decreto naú fossem inseridos nos diarids d.e Cortes : na de 12 , discutindo ~se o artigo 21 das bases, ~o
bre cameras e véro ,. exclamou la_tet· anguis in herba,
.q uando o deput2do Pinheiro de Azeve do insisti a em c~
tabekcer a .segunda camera, ou conselho de estado , .c-pof
at.tribuiçóes. de corpo Jeg !slativo,, e queria .qúe fosse electivo, sem declarar quem -ü hav.ia d,e ekger. Foi aguelJa
~xclamaçaó seguida de vigorosa e~igencia de qúe o proponente declarasse o · que era aguelle conselho , quaes os
m·embrbs que o devh.ó compô~; e qu.em .o havia 1de eleger.: tàllou segu nda vez contr,a o v~lo e d.uas .cameras,
e inda outra ve.z .o tórnou a faze-r em sessaõ de 23 , e na
de 26 ratificando -~ seu voto, e appellan.do para a opiniaó
publica; na de 17 apres.entou um addítamento á proposta
do deputado Pimentel Maldonado, relativa aos commendadores · de Maha : .e na de ~8 . votou que houvesse conseUw de· e~tado.
Na. sessa6 do 1 de · março fallou co.Dtra o privilegio
. d.e foro; na de ~ propoz que se abolissem os pri.vilegios
4a iri1prensa na,cional ~ mormerúe o .de vend~r letra ; ~a de
5 clamou que- a un iversidade carecJa de re1órma : prop.oz
que se m·andasse um vaso de gue-rra á Ilha dos Açores
p.1ra auxiliar os habitantes ; pois constava que o bispo,
e o governador o9stavaó a que desinvolves.sem .o espir.iro
c.o nstirucional : na de 8 propoz que houvesse nas Cortes

uxna collecçaô completa das leys, e que .havend_o na relaÇ\10 d.o Por.to du.as , a_e pedisse uma empres~ada ; qa de 9·

I

.!'DH'ere_ceo um

~proj;ecto

3°5

d-e decreto paTa que os·conego-s . re•

grantes voltassem para o convento de Mafra : na de 1 ~
propoz que os 2400<i}ooo reis ' arbitrados a·os secretarias
de est-ado fossem igua'lmente contados aos . membros. do
governo., e aos <ia . juRta prepara t-oda de Cortes desde '()
dia :2.4 de a-gosto.-, e 15 de·septembro! propoz que os membros do governo que ·rive·ssem mais officios , deixassem
esre~, naõ só para melhor podererh 1 desempenhar o lugar d-e m·embros · da regencia , mas para fiscalizar .os
abusos dos outros -e mpregados! na -de 14 o.fferec'eo um
projecto de decreto para vedar a accurnula~aõ- de empregos em um mesmo ind·ivid'tl'O: na de 21 por · occasiaõ de
o deputado Margiochi prop6r que se procurasse um de·
creto do Rio de Janeiro para extincçaó das ordens ·reli·
giosas , ·e o deputado Moraes Sarmento ped·ir que fossem.
exceptuados os coHeg'io-s de Co·i mbra , onde s·e estuda e
se . precisa de honJens sábios; · disse que em Coimbra se ·
p(>dü eswd.ar como secular, e que na6 he preciso que a
universidade tenha character ecclesiastico! na de 24 apoy·ou
o projecto de · extinc~aõ da inquisiça6: .na de 26 apre•
senruu um ·project-o de decreto para ampliar ao supremo
conselho de justi~a a facu·ldade de commutar, ou minorar as penas estabelecidas na legislaçaó actual : ·e na de
31 , quando ·se apresentou redigido o decret~. de extincçaô
d~ inquisiçao , combatendo os fundam,entos. do pream··
bu·lo , exigio qne neHe se dessem estas rasôes ~ extingue..
se por ser, -contrario á ra:saó natural , -á d·ou·trina do· evan•
gelho, e .ao sysJema constit_ucional - · (Nesta occ_as-iaó
outr~o deputado disse que devia OQli ttir-se ·o ser contrario
á doutrina do evangelho ; e, he para sentir que nem no
diario das Cortes .,_ nem na~ actas das sessÔei venha o no- .
me do mesmo _deputado., para dh;ro s·e fazer menç_aó no _
seu competente lugar Ydjscu~ind·o·se o ar-tigo 4 do decreto sobre bens nacionaes, _e amortizaçaó da divida pubJi ...
ca, fez um longo discurso sobre -~ instituiçaõ _da patriarcha! , e por incidente, tratou .de o actual patriar.cha te'r
re,usado jurar as bases da · _Constituiçaõ..', o .que_ch,amou 2a
Qq

. ~ 306
tH-s'CUs:s·aô a_ este ponto··;· e disse que l·h~- payeci.a- que- o pa~
triarcha merecia ser desnaturalizado, mas .que dev.·eri-a ser·
jalgado com audi-encia sua.
N à. sessaó de 2 de abril foi de voto que se demo.
rasse à decisaó deste negocio : na de 3·, dis-cutindo-se so·
bre .amortizaçao da divida publica ; e artigo 4· ~o pro.
j€ct.o qu_e trata da . patriarchal , foi de op"iniaó que ella
sofhesse em .rigor o q.ue se acha no artigo , naõ para se
lhes_ti.rar a Sllstenraçaó, mas· sim pãra contr.ibuirem com
o ~uperfluo do seu luxo e vaidadç: fallou ma-is vezes sustentando sempre a doutrina do artigo: na de + a:presen·
tou e leo dous projectos; 1. para formaçaó _de uma jun·
ta de .justiça , e extincçaó ·do desembargo do~. paço·; 2. ,
ácerca -da responsabilidáde· das auctorid.ades publicas : na.
de ; apoyou o projecto de extincçao do desembargo
psço , mostrando a desnecessidade da sua existencia.; e 0
p:r0jecto de extincçaó do commissariado, . propond~· que se:_
2dopta'sse o methodo das arrem~taçóes : na de 6 pedi o que
se dissesse á reg-encia , que tirasse todas as duvidas no ne- .
gocio do .oppositor. Joaquim Amonio de Aguiar , e que
se lhe fizesse justiça ; requereo ·que naó ficasse dependendo ·
de "'reytor pa universidade ·o seu despacho-; _impugnou o
pareç~r da :commissaõ relativQ ao lente Figueiredo ~ concJ,uindn· que o reyto( devia ser remo vido, ·e o lente desde
logo admittido ; e pedi o que se decidi~se a .remoçaó do ,
reytor, e o requerimento do len~e : na de 9 arguio con·
tra , a . conserva~a·õ do reytor da _universidade ; votou que ,
se ~xti.,nguis·se a casa de administraçaó do dia rio ·, · e que a
impressaó administrasse essa , ·assim como as outras obras
. , que : imprime ; approvou o parecer da commiss.aõ. de g~er· .
ra. sobre os paga dores e quarteis ·mestres ,. accrescentan4._o
que .a medida tomada por Beresford em I 810 fôra injusta;
.r e que se naó deem mais' hábitos de christo. sem pr.evio exame;
/
referi.o .os queixumes d·e um lavrador, e propoz-. ordenar-se
s
á regencia q_ue m~ndasse s~spender os provedo.res de A Iem·
t.ejo , nomeando os povos d'entre si , quem haja de nisso
governar ; e que a regencia _pro hibisse toda a entrada de
I

ê\o

jO·j .

.

palS: na de ro disse re applicasse a·o!freires translar:os de
outr~s

ordçns, a deliberaçaõ relativa aos regulares egressos ; notou que .os magisu.ado.s vex.aõ os povos e fazem tudo quanto he máo, que o desembargo dó .paço era uma
mola fer·rugenta , ·que .a ~ mac, bin~ -nova naõ podia ~nda-r
com rcdas velhas , e pedlo q.ue a - re.gencia foif·e auctorizada para remover os que oaó fossem capazes, sem depen·
dencia do desembargo do paço; lembrou as- inj.ustiças
commettidas pelo desembargo do paço, e pedio que se fi.
zes~e dlecliva a . responsabilidade dos ministros; que aregençi~ fosse auc.toriza.d a para nomear 3 ou 5 individuas
que informa~sem ·sobre os. ministros_que naõ querem cumprir suas obrigaçõ~s, e que semeaó a dis\:<Ord ia nos povo~; apoyou a moça6 do deputado Castello Branco -sobre
a nomeaçaõ do vig-ario capitular pelo collegio ; fez uma
indicaçaõ para se· dar poder á regencia de renjover todos
os empregados civis, militare.s., ou ecclesiasticos que naó
·se conduzissem bem .em seus empregos, propondo que. se
extinguisse o desembargo ·do paço :por ser um tribunal de
aulicos ; . oppoz-se .11 moçaõ do deputado Sarmento ácer.ca
de pedir ao ministro da fazenda a relaçaó dos bens nacion1les , ·pois isso seria o tnesmo que pedir os t_o~bos. do
reyno , e faHou por mais .vezes sobre esra maten.a ; JUI,.
gou que se podia admirtir um meio termo a respeito d.as
·arrematações dos bens nacionaes; fazendo-se estas nas vrl,'1as aonde houver juizes de fóra; na de -11 apoyou o de...
creto dos cereaes ; e disse· que na apprehensaó dos cereaes
fosse a metade para o hospital mais visinho , e outr.a pa- _
ra o apprehensor ; e prqpoz que -se formasse o methpdo
-dos processo~ judiciarias na apprehensaó, pedindo que se e~·
ped1sse á regencia o neces.~ario' aviso: na de I 1 requereo que
~e pedissem lis·tas dos salarios e emolumentos dos empre·
gados das secretarias de estado : na de I 3 apoyou o pa. recer do depurado Alves do Rio !obre a remoçaó dos
empregados ·publicos; observou qüe ouvindo dizer .que se
atacava a regencia contradicrando as ~uas determinações,
n~ó ·podia deixar . de ·dizer que só o Rey era iflviolavel';
~1 ],
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que ~ o que sé ,'havia vencido erá •. que
removes~em, ~ e- .
. depuzessem aqueltes empregados pu.bticos· que o mereces·
s-em : ponderou ácerca da remoçaõ de empregado~- que: tu•c
do fi_cava conforme uma vez que· se dissesre ~ o empregado p·ub-l ko qaefor anti con·sti:ruéional será. removido ;·· apoynu inreiramerne a opiniaõ do deputado Xavier Mon~
teiro p-ara que -a regência pu-desse remover empregados, s~m.
formaç~p- de_cu! pa ; accrescent:ou que nas circun•tanc1as
áctuaes ·eraó necessarias_ medidas ·· extraordinaria.s e· provi.
sori.~s ; e ped-ro qúe se dedarasse que a · regencia era a.~ ..
ctonzad_a para nomea-r os empregados sem dependenc1a.
d·e consulta-r o cong-re-sso-: na de 14 pedi o- que s-e remett~sse á regenci-a com recommend.açaó o requerimento. d~s
presos das :enxovias- do Porto, e que- o regedor das JUSU.•
ças da mesma cidade- désse cont~· ~o est:ado. dos proc~,.
sos, para se proceder CQn-tra: os JU.IZes que _os tem dem~~
· rados ; fez u-ma p-ropost-a -voc-al para remover o bispo- r.ey•
t-orda universidade; pedio. que, ~quan<io . se embarg~~se _ai~
gum c-arr(} ou, transporte os officiaes .da chamada J;Usuça
.o pagassem adian~ado ;. expendeo a su~ opjniaól sobre c.eieaes , accrescentando q.ue o negociante naó.- dev,e entrar em- conte~p.laça-ó , e sim o consumidor. , e o la.•
vrador ~ e designóu q:ue 0 - pre~o regulador fosse 200
. ré is : na de 'I 6 requerco . que rodos os emprega-dos publ~cos fo-ss-em- obriga.dos a a.ssistir aonde ~em seus e.m~
pregos ; ap.:esentpll um' projecto ácerca: d-a for~m~ça.õ pr:Qvisoria ~as cameras ;. oppoz-se ao pa.recer da commJs.saó ecclesi.astica sobre mandar - tirar- folha corrida para
os casqmenws ; e d,isse, que - visto· os. bispos a julgarem nec.e~· sar.ia. entaó se· désse , p~rém· de graça: na d~1·7- sobré o- decreto redig:id.o pe-la commissaó milit.a r ~ · pro·
poz a emenda -de qu.e O· com mandante dé-sse_ baixa ~s,
5oldados precisamente d,entro- d-e 8: 1dias, sem d..ependencla
d.e ordem su.perior; ap-provoui q;ue fossem isemptas de de·
€Jma; as. arrematações da-s comm.en.das, persuad~ind:o · se que
' assi,~;u haveria que-01 mais désse ;, r~q.u .ereo que se m,udass,e
o metbodo.- d:as arremata-~ôes- n~ mes-a da ~onscienC.ia. ;
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apoyou a medida proposta no projecto cle decreto sobre
prestaçóe.s com exemplos tirados da ordenapõ; e pcdío
que as prestações se estabelecessem pela decir~a parte das
dividas: na de· 24 .ped!o que a regencia tcmaHe as me:.
didas necessarias sobre as aposentadorias,- e informasse dos
excess~s commettidos contra a ley de 17-50, ca~tigando;
se os ~ ministros; requereo que ~e vendesse a fabrica do
campo pequeno por ~nuril , e que o parecer da commissaõ ~obre aqúeJJe obJectQ_ fo~se tratado verbalrrente; fa'}Jou sobre o negocio dos padres Vicentes, sobre. as idéas .
do deputado Sousa de Magalhães relativa~ á· regencia, e sobre se discutirem os artigos. do regulamento da regencia ~
na de 25 disse que antes de -se remetter á commis~aó competente um· o.fficio do ministro da fazenda, em que pede
declaraça'ó ao decreto que .supprimio as pemoes , _ seria
bom · q.ue ella tivesse a Jguns dados ; vpincu que a regencia
deve t.er em tonsideraçaó os empregados das repartições
exrinctas ·, ·que naõ fi verem o urros .meios de su bsisrencia,
e de~truir a irnmensa pluralidade de dEcios ;.· apoyou a
opi:nia0 ·do dep.urado Serpa Maéhado sobre se imprimir~m todos os parece-res das commissôes , devendo ser o
ma.is conciRos possível ; ju' gou conveNiente .que ficasse
adiado o projecto sobre"reciprocidade de interesses mercan. tis com o Bras i I , a ré chegarem os deputados destas partes do reyno . Porruguez-; apoyou a ordem requerida pelo
deputado Fern.ande~ Thomaz , para que o governo suspendesse o prov-imento. de bens pertencentes á amortiza-.
ça6 da divida publiea , conforme o decreto, em quan~o
€Ste se f:laÔ expedia ; e que a ordem determinasse tarr: bem
a su~pensaó do provimento dos bens da coroa que vagarem desde· o. dia em íJUe se decidio· o projecto:. na de 26
disse que a re.speiro dós vendilhões se tnandasse á regencia para que observ·as~e provisoriamente as Jeys feitas errí
tempo de PombaJ; sobre. e requerirneflto dos accionis.tas
da co1vpanhia do Douro, ·di:gse que a junta illustrissima
necesút c v a de uma illust·rissima reférma ; penderou sobre
o projecto do re_
gulamellto da r·egencia , que se dissesse
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auc·torid·ades' -

qúe comprehentHa tud.o ·; a'Poyou o de.'

pu ta do Moura relativ~mente ·,á apresent.ac;aó do de~reto
:provi,sional a favor da r.egencia , opinando que se disses-~e
, · - a regencia poderá, &c. precedendo iroputaçaó jus·tifi"cada, e .sem. dependencia de fórmar culpa ; e opinou que
.-a respeito de empregadas p\lblicos se di·s,esse - a· regen..
.~i.a .11aó poderá imP-Ôr pena sem sentença ·pToferida , pre~
.ced.endo imputaçaó justificada; na d.e 2.7 requeJeo que no
-qia segui·nte a commissaó apreser.1tasse a ley da liberdade
d'impTensa.; fali ou sobre a remoça o dos , -frades Vicentes
·para Mafra , e. propo~ que se extinguisse- o oatalhaó de
.aitifices engenhei~ros: na . de 28 pedi.o qu~ .se celébrasse o .
- fa·~St? ~ia em ' que s'e soub~ 'hav:r s~ M. j-urad~ a ~n·
.. stttUiçao, desterrando a odtosa dlfferença de mais :ou fl\e•
~nos I íberaes ; requereo que se recom me.flldasse á regencia
_.que expedisse ordens ás relações e juisos contencioses -pa~
ra extirpar e abreviar as demanda·s : e na d-e 30 op.inou
.~ qúe se . consagrasse .todo o amor, todo o res,peito, •e consider~çaó , porém gue naó houvesse lisonja ; .notou ·que a
pai avra a pprova.r 11~0 se ~eh ando ·no df!creto assignado po.r
.el-Rey; ~mas · sim no aviso do - ministro, ~ p-rores.ro ,devia
ser contra este, e apoyou o :parecer da ;commi's~a5 relati•
- ~o. · ao. d.espej<r . mandado fazer peiqs frades V~icentes ae
,. $enguetro.
.
Na\ sessa~ do pnmeiro de março pedio, ·por occasia6 de apresenfar o depurado . Rosa
plano .da nova orgaoizaça6 .do corpo de a·rtilheiros, a exfi.nc.ça-õ :dos artífices engenheiros , qu.e custaó tr.eze contos de reis ; · opinou . qne se impri'misse o projecto _sobre saboariás , ,e se
.pedissem a este respeito á regencia as informaçóes
.p,ostas~ .pelo deputado Sarmento; lembrou que as leituras
ja haviaó sido em outro tempo abolidas, e tinhaó . revi. v_ido por causa dos desembargadores; mostrando que de
. nada serviaõ e por tanto . deviaó ser· ªbolidas ; ·e tornou
a falia r- sobr.e o projecto de pensóes, · e·· que ·era neces•
. S;irio uma comm issaó especial plra averiguar : na de l
,.fallou sobr.e ,o .pr,ovi.mento de 17 beoefi.cios si·mples , re-
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q.uerenào qu·e· fcrssi·m ·anurlad·os·; apre~ento-u · por e~c·riprl\~·
uma· proposta para se -proceder . com severidade co11rra o
provincial dos capuchos da província _da piedade, por ad- ·
mürir noviços contra o determinado pelo (ton.gresso; notou que o ju.i~o da inconfidenci3' já · t:stava abohdo pelas·
bases da Constitui çaó , e que .para ser a bo~ido naõ se ne:.:
cessitava ~iscussaõ; aptesent6u urna proposta -para · se fa~~
zer .observar a ley · do recebimeRto do papel _mceda em
todos os contractos; ponderou sobre ·a ley da 1iberda-·
d:e· da: imprensa , que ella cura os n1ales que pode · pro-' ·
Çuzi-r ; qu·e a naó podia haver sem o estabelecimento dúSJ
jtHados , citando. o exemplo d-a Inglaterra _aonde o Chro•·
nkle · escreve ha )O anno~ ,. sem ter ~ido condemnado ;'
notou·, em respos-ta á opinia6 do deputado Sousa Ma .. ·
8~t.lhâ~es, : que os· jtHãdos saó os que. melhor podem de-i ·
cialir nas materias de dogma e moral ;· e ponderou que o
hispe censura a doutrina .e diz ·, este ·Ii.vro he. h·eretico ou
n-:ró he ; cheira a heresia ,. offende as pias orelhas , naÕ'
offende , he escandaloso, etc. e ·tudo depende· do juiso do·
um bispo, mos·t rando com exemplos o que muitas vez'es
havia feito a cu ria Romana· , e que pór ta nro n8ó de via
o· livro depender de censura do bispo, porque o entendimento humano ja naó· se pode enc2;dear : na 'de '3 disse'· r
que' tratando-se da( recepçaó de sua ·magesta'de ~ ~wuito
es-tima·va ,. e quanto devia ser inviolavel ; e nesta occasiaó
fallou· sobre .o intendente das cavalhariçaE, reytor' da· l}niversidade , e . companhia do alto Douro; ·pedi o que s·e
co.mmutasse· a pena aos 100 d.esgraçados que se · athavaó
n_tl . ~orto, atte-nta. a suà longa prisaõ; apresentou uma pro•
posta para ' se abolir a ley que auctoriza o ·physico m·or a
f~er visitas; e condemnações r.edundantes · em seu· pro ~
vc: ~to; ' notou ql)e o estabelecimento dos jurad~s- na6 de·
via ·esrar dependente da estatística' , e decídir-fe logo
sem ·subsidies mathematicos, opinando· que. se estabeleces.;.
!em c.om relaçaó ás províncias ·e comarc~s; ponderou que
notand·o ·se as cidades principaes, se remettesse á corr.mis•
saó e.statist·ica para ella ~er u c~niar~as que devem ser
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a·nnexas; derivou "as eleiçóes do que r-fõrã expendido, ·e
vo~ou que os jurados · fossem eleitos pelo povo ; ponderou
que os deputados de 'Cortes estaó auctorizados para fazer
as lers do· modo que entenderem erc. ; foi de parecer que
se limittasse o direito de excluir··. a 3· ou 4• parte, sen•
do o numero total · dos jurad~s 4·8 ; e iomando o prind- ·
pio de que a sociedade interessa em naõ, condemnar a innoéencia, mas que tambem interessa em condemnar o crime ; e allegando que a · pluralidade • expressa o voú~ . de
qualquer a~semb!ea , vór-ou pelas duas terças .partes : na
Çe 5 lembr'ou que hav.endo fallecido o deputado da Ma·
deira Antonio Jose Rodrigues Garcez 5e- cha\liasse. o sub- ·
~titut<;> Joaó Jose de Freytas<Aragaó ; snstentóu o .seu pro;o,
jecco para se abolirem as ·rençóes, e rubricas em latim;
notou sobre a ·proposta do deputado Saimenro para a composiçaó do jurado com ~strangeiros . para julgar estrangei ..
ros , que isto era inc·ompativel , porque devem subjeitarse as ley~ do paiz em . que estaó; opinou C)Ue .naó se devia limitar a -quest~ô sobre o projecto . dos regulares a dis. correr sobre os annos da profissaó, etc. ; e que as ordens
regulares saó gravosas â lavoura , e pesaó ao estado : na
de 7 a presentou por escripto quatro propostas ! I. sobre
exrincçaó das ordenan~as : 2. -sobre reducçaô dos direitos
do pescado : 3· sobre naó admittir interinamente estu·
dantes das 'duas faculdades juridi_cas , permittindo somente concluir o curso áqueHes qne já est~ó admittidos: 4•
sobre aboliçaó dos novos direitos que pagaó aquelles a
quem se conferem cargos p·u~licos; disse que o parecer
da comrnissaô de guerra ácerca .dos comrnandantes das le- ·
gióes nacionaes devia ficar dependeore . do seu projecto
de ordenanças ; opinou que o vendedor dos livros devia
ser resp(Jns.avel pela sua doutrina, porem COlno naó he possivel que ·os livreiros possaô ler .todos os livros . que ven· ·
dem ,' se remertessem a um tribunal especial para que os
.-. • • ( nada, nada, ela maraó fl1UÍ tos depurados) e d.epoi~ dís:;e que era preciso que ficasse responsavel o publi• .
.~ador ou · vendedor; e propoz , que se mandasse ordem á
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para remetter ás Ilhas de cabo Verde as imtruc_çóes e porta _ri~ da junta provi~oria _das Cortes _relativamente as ele1çoes, para que estas II has , co..m os esta belccímectos de Bissao e Cacheo efejaó um deputado:
de
8 pedio que se insinuasse á regencia que commettesse os
çargos publicas a guem tivesse força para os servir, e
naó a decre_pitos como ao chanceller mor que tem 8o par,t
90 ánnos; pedio tambern a separaçaõ dos offieios; propoz que se mandassem publicar no diario da regencia o ~
decreros das Cortes, obrigando 15 dias despois para as
províncias, e 8. para Lisboa ; que pela secretaria de. es·
tado dos negoc10s do reyno se mandassem exemplares Im·
pressas das leys a todos os juizes, e o original para a
Torre do T'ombo; opinou que as moçôes verbaes e Jogo
decididas s~ó talvez as melhores, e que .a maior part'e
das nossas leys saó inconstitucionaes ; requereo que o mi•
nistro doa negocias qo reyno- fosse ao congresso dar conta , I. do motivo porque naó se tem suspendido os officiaes da chancellaria por terem mandado os exemplares
das leys só aos corregedores, 2. da rasaó porque está na
chancellada ·um homem carregado de tantos annos; . e por
ultimo disse que as queixas a respeito dos ministros andaó
do mesmo modo, e que a administraçaõ da justiça na6
está no pé em que deve esta,r ; despois tornando a fallar
foi chamado á <?rdem , e houve palmas nas galerias , ao
que d·isse que naô queria applausos, e que para os evitar
iria para um deserto se fosse necessario ; defendeo . que
naô se devia conceder agora a matricula na unive~sida
de dos primeiros apnos das faculdades juridicas' em con·sequencia de haver muitos bacha·reis; e .da sua desnecessidade, e até prejuiso; e sustentou que com toda a jus ..
tiça, salvas as congruas dos parochos, o resto dos dizimas
se devia applicar para as urgencias publicas, e que basta.;
ria ppr agora determinar a collecra positivamente .por cin co afinos , e despois se verá se poderá ser mais ou menos!
que aQs parocho~ que naó tem congruas se lhe de ter mi·
nem já , e que o seu pagamento ou se fa~a antes de en·
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'tra'rem os restos dos dizimas na caixa da amortizaçaô
·· ou de!'pois: na de '·9 fez uma proposta sobre evitar o con~
trabando das agoas ardentes; sobre a carta dirigida a
·'sua rnagestadé disse que naó seria t1)ao dizer alguma cou. ~a dos seus antigos conselheiros, para que veja que aréa'gora ·o enganavaó, e que as Cortes lhe dizem a verdade;
· e que sobre ó ministro se conformava com a mederaçaó,
-.:_a inda que se voltasse a vista a Napoles e ao Piemonre,
'e que se mudassem as circunstanciasi talvez que naó fos·semos tratados taó b-enignamente; e ( ~aliou por vezes em
·bom sentido sobre differentes artigos da li·berdade de im. ·prensa: na de - ~~ apresenwu um projecto para declarar
extinctos os juisos de administraçaó das casas nobres,
· e uma representaçaó da ca mera de Tavira .; e produúo
,: boas rasóes, sobre outros diversos a'rtigos da liberdade
de imprensa: na de 11 apresentou um projecto sobre au·gmento dos ordenados dos lentes de Coimbra , e ped·io
que a regencia informasse !obre os officios do intei'Jdente
·dos pinhaes de ' Leyria, e sobre as respectivas reformas 1
' ·e que rernettesse os papeis de Jose Barata Salgueiro;. dis·
·se· que toda a dou r ri na .d o deputado Barroso sobre con' grua·s dos parochos encontra -o deterrninQldo em sessaõ de
· 3 de abril ; pedio qu'e se naõ fallasse contra o já vencido,
e que se les'Be a acta de 4 de abril; falTou da primitiva
' ~-pplicaçaó dos clizimos, e dos abusos que despois se c~m
mertera-o, ' contra os cabidos e patrrarchal , e apoyou o
p-rojecto das tongruas dos pa roc hos :· . na de 12 propoz
que se expediEse . ordem á regenóa para impetrar da sé 2fJOstolica auctorida de pap que o Nuncio possa conce. der dispens-as matrimoniae-s, secularizar os relfgio ~ os, dís•
· pensar a a bsti.nencia de ·carne , e em gera 1 todas as de·
n'í-ais concessões que tem sido oulorgadas á Hespanha
d'espois da S·u·a polirica regenerãiaÓ; deo conta que de
Villa Vi-çosa se }hy parücipava , que u bi8po deao da·· qut,.Ue i ~em pro naó- só ju-rara as bases da Comtituiç~o com
· tes:ricçó~: s ineptas~ inmlr3nt~, e perturbJdoras-, mas aré
·_-e·:>p2t!hava q~e Rfy dera um Jut:amento cuacto) e que
.·-

el
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de ·volta ao reyn'o desfari~ tÚdo o feito . pelo sob .- mno con~
gresso; propondo que se expedisse ordem á rt-gencia para mandar · logo averiguar éstes factos ; votou que o de.:.
creto sobre franquias devia restringir-se a bebidas espirituosas, fazendo effectiva a - p.rohibiç~ó do alvará de 20
de septembro de 1810, fÓmente com a resrricçaó das pe~ ,
nas ; perguntou se haviaó de ser comprehendidos na pena
as embarcações e os vendedores de líquidos por contra· _
bando; votou que fossem castigados os conductores, e
vendedores; e que · provisionatrn·ente se prohibisse o combater pela imprensa o systema_ constitucional , salvo o
arguir ou mostrar injustas estas ou aquellas decisões do
governo : na de 26 apresentou _uns requ·erirnentos e queixas, allegando as causas porque isso succedía , e decla,•
rando outros motivos que davaó lugar ás queixas ; disse
que respeitava muito a regeocia, -mas accusava o minis·
tro dos negocios do reyno , e produzio factos ; quando
o deputado Castelto Branco disse que o mesmo ministro
pela sua froxidaó era incapaz de occupar aquelle emprego , apoyou que era verdade, e pedio que fosse chamado ao congresso para responder pelos objectos que rnen•
cionou, e sobre isto suscitou o que se achava na acta ,
e disse · que_ esta _tem dous defeitos, x. obrigar a que o .
ministro seja chamado , z. porque trata do que a regencia
fez, e naõ trata do que deixou de fazer; que o ministro
era murro honrado ' porem froxo, sendo de parecer que
seja din1ittido, ou dar se-lhe um ajudante, e que se dividaó os negocios , · o que for administraçaó de jus-tiça
para uma , parte, e o mais para a outra ; e pedio que ~o
dia gue se assignar para a vinda do ministro seja depois de a commissaó de Co-nsritüiçaó rer ·dado o seu voto sobre os papeis que lhe foraó cónfiados: na de 28 apre!'"
senrbu um requerimento dos caixas e administradores de
uns falidos, e fez -sobre eile varias ponderaçóe3; apresentou um projecto relativo aa recebimento de - st!la magestade , remoça o de pessoas suspeitas que o · acornpa. nhaô , estabeiec·imento de dotaçaô pa ra sua magestade .,
. 'R r l
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e orga~izaçaõ éla gtiárda . da cidade; leo os arti'gos 'de
arguiçaó das omissões do mi·nisrro dos negocias do reyno, dizendo que o_ mesmo ministro deve ser deposto por..
que naó goza de confi~nça publiCa ii e depois · pérguntan.
clo o deputado Leite, se salvo o secretario ; ·o deputad<l
que fez a acçusaçaõ dev:e ser tastigado, diss"e que se' ad~
mirava muito · que se attrevesse nenhum deputâdo a fazer si~
mil h ante proposiçaõ , que isto era antrcofistitucional , e·
clev ia ser _ severamente reprehendido ( A poyado · _geralmenJe) na âe 30 foi nomeado para ir a h!rdo cumpri.;.
mentar sua magestade.
·
,
Nª sessaõ do 1. de junho apresentou u · r.equerimen.
to de J. A. Bapti'sta. VareJla . contra o juiz de ·fora da vitla do Torraõ ~ sobre o qual fallou arguindo os ministros 1
. produzindo factos , p edindo que se mandasse á regencia
J>ara haver informações . das queixas contra os magistrados,.
naõ por Ç'linisros ,. mas por hoa1en.s de negocio , lavradores , ou. propderarios ~ fàllou a favor dos requerittrenlo&
de· Joaquim Antonio Fortunato d,e lv1:attos contra· ·A~ntonio
José Gu.iaô , .e dos moradores da freguezia de Teixei=ra,.
termo de _Coja contra: o.s p-adres cruzios , cuja cítusa du'!'
rava ha. ·10 annos , e pedio que a regenci-a âésse a ra~aó
de naó ter procedidq contra os }uiz·es ;.- que requ~t>Ín'lento&
taes devia.ô apre5éntar-s~ ao- co-ngresso ; que era- necessúiO>
dividir e secretari·a d~ · - estado.,. ficando a uma paFte os
negoCios.- da, ju'st-iç'a; ' que· a regencia tivesse . un:ra· commissa6• a q:u,em· se remettessem todos os · requerimentos .;.
e grandissima fi~meza- ern castigar os empreg.a dos publi·
cos· ; que o c9n-gresso podia· commette-r a outrem- á· desisaó
des.te -çu. daq_u .e~Je negocio, e qae po-r tan:to o=
s podia.
cemmetrer á co m-miss.a6 de· petiçóes ; ·reda rg_u icl contra a
d efestl p.or escri?to do- min.istro dos negocias do- reyno ;
/

e na discussaó sob1"e á; _?otaçaó· ~'e~~Rey·· diss~ ,q_ue só ~e
tratava de: u-ma dotaçao~ pecum.ana qae h:av1a de sahtr
do -thesouro ., q:ne el:..Itey·< havia, d·é largar os _ben·s da coroa•
€ ·ordens, que a d;ota.Ça ó devia ser livre de· encarg:os , qu~e'
tl ( servi~o da - casa real fosse pagp pela dota~aó .,_~ tud.Q'I
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o m·ais pelo thesouro: na de 5 apresentou· por esêri'pto
uma propo~ ta para se ordenar que a regencia apre-Sentasse
ao congresso informaçô~s ácerca de uma venda de vina::.
gre ao arsenal da marinha ; pedio que
congresso deter·
mine que o deputado Vasconcellos _apresentasse um piano
de organizaçaõ do· al miranradó ·; e ~presentou um requeri•
mento dos alumnos da íicadernia de~ forti_ficaçaó, pedi·ndo
que se ordenasse q~e a regencia desse a rasaó de naó oh;.
terem despacho · os ~ntecedenres requerimentos ·que tinha
apresentado : na de 6 apresentou ·um requeri rnento e su m·
mario que o rebatedor José da Sy!va pedia se juntasse aos
papeis de Fa lé que estavaõ na commissaõ de legislaçaó;
disse , respondendo ao deputado· Hraanca rn p, que era precisso facilitar os meios de fazer effectivo o direi to ,de ·pe~ içaó ; pedio que se ord'enasse á regencia que mandassê pôr
(\JS ordenados dos empregàdos da inqui~içaõ no pé ~m que
e~tavaõ antigamente' e que se mand'asse logo paga'r aos
d.npregados pobres; votou que se designassem os empre·
gados que naó. poderiaõ ser _juizes de facto, e ·contra a
prisaó no arr. 30 da liberdade d'imprensa: na de 7 apresenwu por escripto uma· proposta para se_registar o arma•
zem d~agoa-ardente de Fletcher, é destruirem-se as fabricas da outra banda corno sentinas de contrabando; outra para que a regencia remettesse ao congresso relaçaá
dos noviços mandados admittir por provisaõ da mesa do
melhoramento , com .declaraçaõ das datas, a 'fim de se~
proceder contra ·os ministros refractarias, ou se abolir a
mesa ; ourra para crear uma commissaõ de coaigo cri 1
minai ; outra para se abolir o titulo de emprego de pregador regto; foi no meado para a com-missaõ de commissões , · e para uma deputaçaõ funebre : na de 8 5Us-tentou
a sua indicaçaó sobre pregadores regios; pedio que· se imprimisse no · d iario das Cortes, t:' s~ desse todã a possi ..
vel publicidade ao parece=r da commissaó de· fazenda so·
bre a dotaçaó. d'el · Rey; appróvou o sequestro das folhas
volantes porém naó dos otitros impressos; votou que - ~~

o

fizes:se em todos -os casos do arts
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com to 9os .os pa pets;
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que· atacàrem o dog_tna e_-moral , e propoz em[nd~ ao art•
31 ; votou contra a pena de inhabilidade para empregos

./

pC1blicos , e que ·se declarasse o para que eraõ chamados
os vogaes ; approvou a instrucçaô dos juizes de direito ,
e que o juramento fosse de dous em dous annos : .na de 9
vocou que se prohibisse a reuniaõ do venerando priorado '
de Porrugual ; votou ·com o deputado Pereira do Carmo
a respeiro dos diplomaticos, e que se procedesse a embargo em seus bens , naó por via de confiscaçaô r mas para
lhes tirar os meios de buscar a ruioa da patria ; e
duvidou em ,que juiso e por que leys haviaó de ser julgados, votando que naó o poderiaó ser por a relativa aos
casos de lesa magestade , · e que '! pena naó devia exceder a desnaturalizaçaó, devendo tudo talvez limitar-se á
immediata suspensaõ de ordenados, representando a dRey que deviaó ser removidos ; impugnou o art. 3 I da
ley da imprensa , votando que só houve~se _ prisaó quando
.se presumisse que o reo queria fugir do reyno; e que a
detençaó do reo poderia decretar-se conforme o primeiro
jurado graduasse a culpa : na de 12. propoz que se abolisse a ·junta do commercio, e apresentou por escripto a
. proposta para o ser naquelle mesmo dia; votou que os
diplomaticos naõ déviaô ser julgados pela ordenaçaó que
impóe penas horrorosas, mas que -deviaó ser expulsos de
seus ca.rgos em Port~gaJ , Algarve e ii has, porque nas outras partes dependia isso d'ei-Rey; e propoz que se pe·
disse ao ministro dos negocies do reyno a rasaó de ain;..
da naó t.er sQltado o capitaó Varella , segundo a ordem
das Cortes ; foi nomeado para as commissóes de Constituiçaõ e de infracções; na de I 4 votou contra o emprestirno para o banco do Rio , que se declarasse que o C(<;n·
gres•o altamente o desa pprevava, e que a regencia suspendesse a missaô do .co nselheiro Almeida ; fez presente as
offertas para a~ urgencias do estado feitas p-ela classe da
mercearia de Lisboa , e pelo commisPario Manoel Pereira ; leo seis proposras : I. sobre obras públicas z. monte. pio, 3• direito de pet~~aó dos militares; 4• prisao oo

,•

'

·

, ·

· 31 9 .

.

..

capitac> yarella , ;. secularáaçaõ dos regulares, 6. · pareceres d~s commissóes no comgre~so, e retirou a que tinh.a
fei.to ' para aboliçaó da junta do commercio; disse que o
congresso podia decretar que havia lugar a formaçaó de·
causa contra os diplomat i cos , _e depois entregar o negocio a quem. compelia, porém que naó votava que se fi~esse ·
i~to , e sJm ique fossem removidos dos seus postos, e
depois se trataria das provas .e da pena que mereciaõ: na
de 15 leo uma -proposta sobre exclusaó dos máos conse-_
]heiros d'elRey, e provimento de empregos ; votou que se
à~ndesse ao mo~ te-pio , reformados, e em pregados da
exttncta _ inquisiçaó -, estabelecendo se igualdade nos pagamentos ; -e requereo ·que se chamasse o ministro da guerra para dar a rasaó porque naõ rem cumprido as ordens~
.na de 16 apresentou ~ma propo~ra para abolir- os ~nspec•
tores de · revistas , outra a respeito· dos soldos do estado
· maior ; · e um_a i~d i c~ ça·o a respeiJo de manuscriptos : na
I
de I 8 votou .que só se consentissem os vendi thões dando-lhes regulamento; que se naó devia 'prohibir, nem obr:gar a exame os que ensinassem, e _que f?ra _ necessario
fazer eftectiva a responsabilidade da junta do commercio;
falJou sobre o bispo de Angra , e que naó .devia ser admittida a depuraçaõ daquell~ ilha, mas que naô se procedesse a devassa: na de 19 a presentpu uma - representaç .~ó
do t·enente coronel Joaquim José Pimenrel Jorrg e, é uma
proposta . para que a -regencia remettesse fiO congresso o
plano de reforma da casa pia; fallou sobre a collecra dos
dizimas, e cont~a os rebatedores; apoyou o pare,ce~ d& 'comrnissaó sobre considera~ como parte da divida pública as
cedulas de monte pio,. e reformados; fal.lou conrra a ac~ ·
cumulaçaõ de officios , e opinou que se de v ia a pprovar o
parecer da cornmissaõ , e separar as pensões aggregadas
ao monte . pio; declamou co_ntra os abusos a respeito de '
ordenad'os , votou que naquella mesma sessaô se dis·cutis ..
se o . respectivo pa-recer da commiss~õ, e que a votaçaó
fosse nomrnal; pedio qu.~ ao pareçer da commissaõ sobre
.ordenadq~ se juni~_S.se v seu projectO sobre- pLuralidade · d~

3l0.
o$cios : na de. 10 requereo que se declarasse pa acta que
elle J\'orara contra o 'adiamenro do parecer da commissaõ
de fazenda sobre p-agam.ento ·dos reformados , e monte
pio ; apresentou uma declaraçaó ácerca de naô ·se ter ainda tomado em considera~aô o escandaloso abuso dos emo ..
lumentos do desembargo do paço ; e apresentou u'fa qo..
va proposta sobre a taxaçaó dos beneficias ~cclesh~ ~icos :
na: de 22 requereo que, qua ndo se tratar do projeFto sobre salarios do desembargo do paço, se tratetambern dos
secretarias d'estado , fallou sobre um otficio do minisrn)
dos negocios ·do reyno , e sobre a companhia do Douro:
na de 23 fallou sobre o oflició do governador do Maranhaó , companhia do Douro-, e eleiçaó de commissões
para reforma da companhia: na de l), sobre o párecer
da commissaó ácerca dos ordenados da secretaria d'esrado dos negbdos do reyno , propoz que as secretarias d'es~
tado enviem ás Cortes ~tn projecto de reducçaó , ficando
com os officiaes precisos pará o serviço das mesmas: , na de
~6 fallo,u sobre a ordem para os prelados eccelsiasticos
naõ fazeFem doaçóes de beneficias , sobre reformados e
.· monte-pio : na de 30 apresentou uma representaçaó dos
moradores das barracas das sette casas, e sobre a ordem
dada á regencia para as dei~arem livre dentro de 48 horas;
arguio por infracçaó de ley o n:tinisrro dQs negocios do
reyno; disse que a re ~peico da factura-de palacios naõ havia necessidade '·de se tratar, que no d'A juda continuasse
!Ó o que fosse preciso para habitaçaó d'eJ Rey'; faJlou so·
bre a dotaçaõ d'el-Rey, sobre regulares para conselheiros
d'estado ; e propoz que se mande á regencia que . cumpra
o determina.do a respeito do reytor da universidade; e que
.fosse para e!la frey Francisco de S. Luiz.
··
Na sessa~ de _ 7- de julh.o votou que voltasse o
parecer da comrnissaó de Constituiçaõ para redigir outro
decreto sobre os despachos do Rio de J aneiro; e .que
·logo que S. M. chegue . ao Téjo --se lhe participe que
naó devem desembarcá r os aul icos que o acompanhaó; fallOU sob r~ o reytor da universidade; e req_
usreo que fosso
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mandado Fr. Francisco de S. -Luiz para· restaurar :fs Ie··
uas: na de 3 Pppoz-se a_ que fosse 'entaõ a deputaçaó _
a
M. · porque naõ est·ava pres€nte o seu · presidente;
e porqu.e ainda , este · naõ tinhaõ co.ncluido a ora~aó.

:s. .

· Yotac.óes -nóminaes-.
,J

C a meras dt1as ou uma ·? .• • • .. Uma.
V éto absoluto ? .• . • .• .• • • Naó
V éto su~pensivo, ou nenh,um ? • · --·· 'SQ.spensi-vó
Haverá conselho de estado .? •. • Sim.
Será o conselho de estado· prepos-"
to ou nomeado pelas Cortes? .• • Nomeado.
Qyal será o maximo da ,pena con- ·,
tra ?S abusos de · liberdade d'-imprensa contra particulares ? ·• • • • -· ~
Naó -votou por au·
Dieta contra o -estado ? • .. •
• .sente.
Deve passar-se decreto de dedarando que qualquer auctori_dade que
recuse jurar as bases da Cbnsti tuiçaó
Porrugueza deixa .de ser cidadaó Portuguez ? • .• • • • • • • ... • Sim. '
Deve sahü do reyno quem recusa .
jurar as bases da Consricuiçaõ ? • • Sim-.
Qual será o ordenado que se deve estabelecer para os membros do tribunal
· de ~ protecçaó de liberdade d'imprensa?
F~ltou ás sessões de 14 até 25, ,29 ., e 30 ·de m·a yo;
.z, 27 ., e 2-8 de junho.
_
N. B. Digno da venera'c;!ó., do respeito, dos louvores, -e cordiaes agradecime-n tos ~e todos os ·hons Portu- ·
gu~zes ·se tem ostentado em toda a legisladora o i Ilustre ·
deputado Manoel Borges Carneiro : taó amigo da p~tria ,
da gloria nacional , ·e da 1i herdade de seus -concidadaos,
quanto inimigo irrecon.d liavel ·da tyrannia , das p-revafi •
.c.as9es, ~- dos abusos , elle tem procurad-o .com a mais
Ss
~
I
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decid-ida efficada e zelo infatigavel combater e destruir
es~~s , a fim de que possaõ aquellas promover-se , progre.
à ir, e prosperar. Bem claramente : provaõ esta verdade os
·muitos · e as~iduos traba.lhos que deixamos descriptos ~ e que
demandaõ da parte de quem os execut-ou ( além\ de boa
von[ade ) bom saber, 1e assídua applicaçaó. Entrou) na discussaó de todas as materias graves, propoz muitas indicaçóes e·.· projecros uteis, e. votou sempre no melhor sentido. Se algumas ve~es a força de seus bons desejos o
illudio na esc·o lha de meie>s de conseguir o ~certo, elle
se enganou como amigo. sincero da verda-de, mas naó que
fugisse della por sysrema; e até. os seus proprios desvios
tem o cunho da CQnvicçaó intima , e apresentaó o c~ara
ccer -nada equivoco do homem de boa fé. Reconhecidas,
e com muito prazer ·louvadas no i Ilustre varaõ taõ .e minentes- qualidades, nÓ3 ousare.fllos rogar-lhe, que · (para
tocar a mé~a da perfeiçaó ) modifique. por uma prudencia
be;n refle~tida as pri'me'iras impressões que algumas vezes lhe excitaõ seus bons desejos , impellldos ou pelo amor
do ju_sto que · intenta promo.ver, ou pelo horror do crime
que pertende fazer- pua-i;r; mas que nem ~empre podem offerecer um sólido FtN1dame-nto ao juiso imparcial do le·
gislador circunspecto.. Mui facil he· de adquirir o systerna de circunspecçaõ , e- refl.~\:tida madunna a quem já em
gráo sublime pos-sue taf)tas outra~ virtudes socJaes , como
as que em verdade possúe- o iHustre depu.taclo, que, ao
bom 8aber e character irrepre,hemi·vel, ~eur.e· o mai@F desinteresse,, modestia, sim-plicidade- de co·stu·rnes·, e Jll.enhuma
~-ttd:ade: vi:rtu·des assás.: d€mO@·s·tradas por t·o-nga- elíperien·
CÍa 7 SUSt_entadas 00 centro dos ar~pJiaúSOS' ~g~aes que
es · seHs concielatiãos lhe h a~ tributa l'lo , e a q.ue , se
naÕ· 'tem sido Íftsensive~I , tambem naõ tem dado aquelle
t'€SQ que ord inaria.mente costuma
dar·lhe n~m inda · os
homens mais_ d€spi·dos de amor proprio : podendo muito
bera d:izer-se a seli respeito o que Sallustio· dizia de Ca-taõ' - " Ess~ quttm_ vi-der-i bonus malebaf, itaque qu1

o
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,., _minus gloria_m petebat, eo magis· illum

asseq·ue-.bt~-

, t11r.-- " ....-.. Antes
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queria ser, do que

parecer lhoment
de bem , e assim quanto menos gloria ambicionava , tanto mais ella o seguia~
·
MANOEL FERNANDES THOMAZ
Dtputadó pela provhttia da Beir11.

oe

Compareceo na sessaó preparatoria de ,'~-4 -. de janeiro
t?zt, e foi nomeado para a comrt1issaõ de redac~aó

da ~orrnula do juramento. Et1126 foi por 49 votos eleito vice-presidente·, Em · 2V propot que se nomeasse uma cõmmissaõ para formar ·as bases da Constiruiçaô ; vara que"
chegàndo ~1-Rey ou alguem da. real f~unilia, lhe possaó
logo ser· aprensentadas aqueiJas báses que estabelecem o
pacto soei a I entre a sua pessoa , é o seu povo. A pro ...
posta foi approvada, e elle por 59 votos non1eado roem•
bro da indicada comn\is~aõ. Em 30 foi nomeado por 20
votos -para a comrnissaó encarregada de ifldicar as com•
mis:<ks q~e d~viaõ crear·se, e quaes os membros em es•
pec1al mals aptos para ca~a ut11à dellas. Em 31 fez uma
proposta que- abtangia em geral todos os ramos de administraçaõ e seguran~a pub)ica, (Deve ser lida e meditada. vid. dia rio n. 4 p~g. 13 ,. 14, 15. ) Em 3 de fevereiro lêo a prime~ra parte de um relatorio sobre o esta..
do ptíblko de Porruga:l : e no dia 5 cdncluio a leitura d·es•
ta pe,-a ' que em verdadé'o honra m.uit;o ( vid. di·a; n. 6,. e 7•
e foi nomeado por 69 vo[os para a cómmtssaô . de Constiruiçaõ. E.m- 6 votou, e iustentou corn fortes raso~ que
a pre~ídencia do thesouro público e o rtünisterio da fazen·
da naó: devia reunir se na me-sata. pessoa. Tornou a fallar
no mesmo ass.umpr.o ,. dartdo explicaço«ls, e reforçando a
sua opiniãô. Vo'foa e fallou em-fa.vor da amni.stiaó Em 7
- foi por 63 vo.toS' no-me-ado para a ~ortJrniss-aó de· fazenda-.
Em· Id p-oç 7 V0f0s pàra a do regim~rito da .tegeAci:a.
Em 12. es-cu~soia · se do serviço das comm,PssÔ'ês por m:otivo
de suas'. m.oks•üas-, e· o coilgr:~&s~ dei.xQa. á pu.r.o . encargo
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de seu zelo a cooP.eraçaõ C)Ue lhe fosse··...pnssi~el. E~ I 3'
roquer~o que~ se adiasse para putr.a 'ses-sao a, dtscussao sobre liberdade .d 'imprensa, por ser ·materia da mais ·grave
.- im portancia; e na de I 4 a sustentou eQergica e vigorosamente. Em ~7 r.espondeo a'o discurso da deputaçaó da
Hh a da Madeira , com outro _ mui to eloquente e Jiberat
Em 19 , téndo mostrado que. os deput-ados cbmo procur~dores da Naçaó naó podem escusar-se dos seus cargos,
P<?Í"poz que a comrnissaõ dos poderes fosse o menos indulgente
possível na adrnissaó das escusas. Em 22· conveio em que·se
discutisse a emenda ,.. offerecida pelo_ · deputado · Antonio
Pinheiro(. de Azevedo- ao art·. 2-3 das- baê_es; mas d~larou
tam_bem \ q-ue nunca poderia convir em que d'elJa. se fizess-e
sm projecto, visto que existia 0 das bas:es , e naõ podia
admittir-s:e projecto contra. projecto. E(D :23 apoyou o
deputado Mjranda na opposiçaó . que fez á proposta
do deputado .Xavier, de Araujo:. c·ondescendend·o com - tu.dp em que elle dissesse o que pettendia dizer, mas só cori~o opiniaõ-,, e por modo nenhum como projecto. Em 26
fallou ~muito , e muito bem cont-ra duas cameras e vér'o
. a.9soluto. ~ ~m e ~dj_!l~r-~~ ___ mes~_o d~a fui por 40e
lf-~r:_ v~tos éleHn . E!esidente. . m. l ~ março. propoz· C)Ue s,
z n1arc~sse o tempo· prefiXo que devtaõ servtr os soldados'
e. que findo · elle. p;.udessem largar o ser.v·iço sem de·penden•
cia~ Qe · formalidades. Em 5 propoz que se nomeasse ~ uma
c:~rnmissaó especial para· prover · na reforma dos fora e~.
Em.:, 13 disse, C)Ue o ~ ., ser-v_iço a que se tinha prestado o
nzei~ sómente a bem da patria sem a'lguma idéa de premi1>·· ;-. e por isso se es.cusava de rec.eber O · ordenado que o
congresso acabav.a. de arbitr:ar-lhe como. menrbro, do gOtverno· provisorio •. E-m 30 propoz que se reformassem as
./ repart1~óes CÍVJS do exercito, que a C.OmrnissaÕ militar
/
apresentasse _um projecto para esse fim •. Ein 3-1 , quando
se apresent-ou- ~ecreto para exünc~aó da-inquisiçaó , dis•
se ( ácerc3f do preambulo). que naõ tinha ~ido por evitar
multi pi i cidade de tribunaes , e despesa , que elia se abo-

e
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Ha.:._que .fun~a,mentar o decrero ,em taes rasões era o.ffen•
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dé-r o decoro da· assembléa , os s·entimentos do congres...so·, e · as luze~ do seculo ;_ disse mais que seria até ridiculo que se dh3 sesse que se extinguia a· inqu isiçaó por•
que a Naçaó a naó podia sustentar , quand-o a- v·erdadeira·
e unica rasaõ era porque dla naó _devia existir. em um paiz
de h.ome~s livres. Tratando-se da recusa do patriarcha .
sobre jurar as bàses-,. deo fortes _e mui anendiveis rasóes-·
para mostrar que o negoci-o devia ser tratado com ur-·
gencia; e foi de opiniaó que as bases foss-em logo man-·
-cladas para o Rio de Janeiro a: fim de se conhecer se os·
Portuguezes- podi~o <;ontar com . el -Rey-, tanto quanto ·
el-Rey pod·ia contar com os Portuguezes. A,i nda tornou a·
fallar a respeito do patr·i archa, e· disse~ que elle devia.
ser ouvido, e· julgado. Em 3 de a-bril ·, discutindo-se o
art. 4- do project-o · de amortizaçaó de · di v.ida publica , em·.
. que se t-rat-a·· de patriarchal , foi de opinia~ - (que a poyou.·
com fort-issi-mas rasóes qu·e devem ser lidas, vid. diario,
D. -49 pag. 44·5 e 446) que se reformasse. Em 4 de a-·
bri l fallou contra o projecro dos cereaes , e: era de. o pi-- . .
n-iaq que o governo regulasse· est-e negocio pela especrariva do anno. Em, 5 pro-poz que a· ca-pita·nia· do Pará (que
t·inha adherido á €a usa de P t-uga.l ) . dei xasse de· denomi ...
nar~se ' capitani·a , e p-a~sasse a ser considerada como pro ...
· fiJincifl de Portugtfll. Apoyou-· a extiuc:çaô do com mi~saria··
do , segundo o parecer a,presentado pela commissaô. E.n1v
6 foi · de opinia<5 que se extinguisse· a , junta. dos ju.ros - ~,, .
porque a Naçaó devia ter- um unico thesouro.- Em; ?-:
propoz que o primeiro assurnpto que entr-rasse em~- di-scu;gsaõ - fosse a liberdade: d'irnprensa. Em · 10. · pedio· que· :t, .
medida· de remover os empregados púbJicos· se e~r.endess~ .
tambem aos ecclesiasricos', por ser· a classe em que os. abusos tinhaó chega.do a maior ex·c esro; opinou. que se participasse aos ordiRarios, do, reyno , ·que fizessem ser\! ira s·varas de vi gari-os geraes e provisores por homc.rJs-·cap'3zes; e '
propoz que acabassem para sempre o modo pm~que dirigem•
recursos .á cor~a, a fim d_e que o juiso eccle~ia.st-ic.o haja de
cumprir immediata.mence .,... co.mo . cumP-rem. os o.utr.os ,...a$ -
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. ordens superiores. Foi de parecer que se supprimissem o§§.
10 e .I 1 do projecto de divida publica. Apoyou a len1..
brança do dept.ttado Sarmento para que o governo .remar ..
tesse uma relaçaó dos bens hacionaes , visro que se na~
podia legislar sobre cousas que se na o conheciaõ. ,Propoz
que se remettessem a S. M. .as · bases da Constituiçaõ, de.
creros, e tudo quanto haviaó as Cortes publicado até
áquella épotha.· Em I 3 apoy'ou o parecer da commissaó
para serem removidos os empregados publicos desaffectos
ao systema, ~endo com ·tudo de opiniaó que a regencia
dissesse o motivo porque os removia. Em- 16 pedio que
se indagasse se o guarda..:rnór da camera ecclesi~stica ainda levJva· esportula da folha corrida , pois se havia mandado suspender no tempo do governo provisorio. Em 17
disse que a sioa das commendas he paga pela venda dos
fructos, e que por isso sempre se devia pagar; apoyou a
opini_aõ _do deputado Sarmento a este respeito , e Iemboru
qHe, em consequencia de as administrações haverem sido
muito vicio~a3, seria util que antes de procederá arre~ata
çaó as c~rneras fizessem avaliar ris fructos das commendas.
Pedio que antes 'de se discutir o projecto. de decreto ~o-
bre prestações, se exigisse o thesouro uma relaçaô de
quanto deve , e - quanto se I he deve •. Oppoz-se a que fi.
casse ao arbi trio da regencia o conceder espéras. Por ultimo propoz que se adjudicassem os· rendimentos das capei•
]as aos créJores da Na~aõ, e, ca~o que os naó quizesS.em, se arrendassem para a caixa de amortizaçaô. Em 1&
tratando se de um requeri'menro da camera ' nobreza, e
fOVo do couto de vil la Verde, em que pedia ser desannexada da jurisdicçaõ de Monte-mór-o ve!ho, e unida á
da Figueira , com quem he confin·a nte, i0i de . parecer
que , ouvido o bispo , se fizesse. o ·que pedia o requeri·
menta. Em 25' pondeíOU qUte o ~ongresso costuma flze~
a Igu ma ddferença entre cerros papeis que se!he apresentaó,
por exemç>lo, de uns manda fazer - me1tfaO honrosa - e
de otl!rôs - · ·menra!f h_onroJti e· que re imprimaii - em
. que ha grande diff:ren~a , e differen~a. ql!le deve ser guac.•
/
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àada· imprimindo-se só mente os que se manda o irrpri mi r.
Excitando-se algumas duvidas sobre o decrero de a moni2açaô de divida publica , propoz que se desse ordem ao
g6verno para que suspendesse o provimento de rodos os
bens que fazem o objecto do dicro decreto. Apoyou o
art. 2. do regimento da regencia. Em 26 reguereo que
a commissaô apresentasse com urgencia a Jey de liberdade d'i mprensa , deixando todos os outros negocias, por
ser este . o mais intereRsante. Em 27 afoyou a I• parte
do projecto da remoçaó dos Arra bidos do convento de
Mafra, e refutou a 2. que propt1nha que os Vicentes os
fossem alJi substituir; e prop_oz que ~e recommendasse á
regencia a conservaçaó do edificio, ·uma vez C]ne . os fra- des fossem removidos. Em 28 pedio que se trarassse
da ley sobre liberdade d'imprensa. Em 30 foi de opiniaô
que no emtanto se nal) tratasse do titulo que devia darse a S. l\1., que se fizesse primeiro a Constituiçaó, e depois se tratarià disso-; A poyou é\. moçaõ do deputado Mirand'a sobre a paI avra - , approrvar - ; e disse C]·ue o
vééo que se concedia a S. _M. era só mente para as leys
organicas ; mas que a re~peito de Constituiçaõ naó
havia senaõ acceitalla ou rtjeitalla ; lembrando que era
cautela
no uso
preciso muita
.
.
... das palavras , porque as
consequencias muitas vezes· sao enganosa5 , que nfste ca~o
~palavra approvar - naó -era pro pria, e que se devia· protesta-r co-ntra o ministro ; e ~oncluio . dizendo que
el-Rey depois de. jurada a Constitu!çaô era Rey Constitucional , por· -isso mesmo in,violaveJ , e que o protesto
só podia recahir sobre a responsabilidade dos rn·inistros. ·
No I. de rnayo apoyou a aboliçaó das leituras no
desembargo do paço. Em z lembrou que assim como se
havia abolido a inconfidencia ecclesiastica, se devia abo·
Ii r a i~nconfidenci'a ci-vil , e d'erogar a ley contra .associações
Apoyou a instituiçaó dos jura·dos, e exigio que·fo~sem _ eleiros .
pelo~ povo. Contrariou a· opiniaó do deputado Sousa de Magalhaes mostrand'o que mesmo em niaterias d~ dogma os ju·r&dos· naó preeisaó: cle> taó profuncl'Os conheci·mentos como se

'

/

,d _iz, .e taq ~óment-e dos üecessarios para verinc<l1" o facto.
Ponderou ulti cnamente que os delictos · da liberdade de
imprensa podiaó ser olhados .por do.us lados, ecclesiasrico .
.e. civil: em quanto ao primeiro mostrou que já as base~
- ]Ja'l(iaõ .~st~belecido ~ua~ro era -neces~ado ;para salvar o po.der e d1gn1dade da l~reJa _; .e que ';_0 JUrqdo neste càso naó
,conhec.e se.naó da parte nociva ao es-t ado, s.em .s.e inrrom ~ t
-ter na censura, nem cogitar se o b-ispo censurou bem ou
.mal, dec1a(rando sórnente o gráo de .influencia que pode
/ ter a offensa na con~ervaçâó da pa~ e socego dos cida.dãos .; e .eis-aqui o lado, civil. Em 3 apoyou a opiniaó
.do deputado Sarmen,to para que o povo fosse ouvido nas elei.çôes dos jurados; e propoz que · a . commissaó de legisla,çaó 'apresentasse o metlwdo de fazer ás eleiçóes o mais
.populares possivel. Em 7 opinou que se devia6 · mandar
suspender quanros -.tombos · se mandassem fazer erh Portu.gàl , em quanto o congresso naó .toma urna ddiberaçaõsobre este assu mpto a .fim de evitar a iniquidat\e., e a
,injustiça .com que -em similhantes juisos -se lésaó ~ ~-e or.dinario os cidadãos, d.ebai.xo do especioso véo de certos
jndivipuos quererem saber .os limites .da sua propr-iedade.
Em .8 pro.p oz que os decretos d.as-· Cortes fossem remeui_dos á regencia para os mandar publicar no diado, prin·
cipiando a obriga-r· 3 'ou 6 dias depois da puhli.caçaõ. Em
9 , propondo .o deputado Alves do Rio · que se .escreves.
1ie uma carta de Je1i.cit.açaó ao .principe real pelos a.con.t'e·
d01entos do Rio .de· Janeiro, .pois estava informado que
~m grande par.te se lhe de~_iaõ, disse .que era necessario dar
tempo para bem se -i ndagarem estas -cousas, e ver depois
o que se devia fa.zer. Sobre o art. 5 da ley d'irnprensa foi
de opiniaõ que .naó ,era oecessaria a gradaçaó de penas;
porqu.e, .no seu modo .de ,entender, aqueHe que usa de um
nome .chymerico · deve ser olhado como aquelle que naó
assigna ': ,este naó falsifica, s6men.te fa .lsi fica · o que se
servio do nome de outra pessoa a ·quem pode resulrar prejuisq_ ' · e ainda neste caso fica ao injuriado o direito
.d,e reclamar.• Sobre o art,. 6. disse qqe se tratasse de pôr

-
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todos os obs-taculos á circulaçaó ·de obras que átacasse trt
· os côstumes·, as pessoas, ou a rel igia·ó : trate-se entreran. to de prohibir os delictos do abuso ., mas naó se ponhaó
obsta cu los á venda dos livros, pois nesse caso em lugar ·.
de estabelecer vamos destruir a Jiberdade. Em 1 2 orou
largamente sobre o arr. Il. da ley d'imprensa, para que
11aó fosse permittiôo atacar o systema constirucional. Em
17 , discutindo-se a ,Jey. d'imprensa, interrompeo o deputado Mendonça Falcaô -( que dizia que a pena de trabalhos ,públicos era incompatível com a qualidade de escriptor ) para dizer que a 1ey era igual para todos. Em 24 ,
tratando-se do comportamento hostil dos diplomaticos,
pedia que se escrevesse a . S. · M. para que mandasse ~ im;.
mediatamente 'remover raes homens.•. Em 28 opinou que
depois · do que alli se havia passado relativo ao ministro
dos negocio·s do reyno, já ""naõ era decoroso nem par~
elle , nem ·para o congres.so , nem para a Naçao
que eHe continuasse no mesmo serviço. Em 30 sustentou
que o congresso -naô mudass.e de cas_a para receber S.
M. , e o ieu cortejo; e foi nomeado para ir a bordo cumprimentar ei-Rey. No 1. de junho apoyou o voto do deputado Castello Branco relativo á · commissaó de periçóes,
foi ele· opi'niáó que ella continuasse; porém mostrou que ·
as suas attrihuiçóés se limitavaó a informar o congresso,
e por modo nenhum a d,espac'har ., y is;to que nem o . con- · ,
gresso para isso á podia aucrorizar: Em 4 votou que fo~se
~uspenso o parocho de S.- Maria de .Ca~npanhan , e que·
depois se julgasse competentemente. Na .disc~ssaó d·o arr~ ·
19 ..da Iey d~imprensa foi d~ opini_~õ -que bastava dizer
de . duas- ·uma, ou - jur:ados - ou - juize~ de facto ; .
e votou que o a.rt. (osse emendado. Em 6 lemBrou que
devia de~larar ·se se o promotor do jurado podia . o~ na6·
éscusar-se. Propoz emenda ao :ut. 29 da ley : d'i mprensa ,
e objectou algumas duvidas ao art. 30. Em 8 propoz va·
rias emendas ao art. · 3 I da mesma ley, ~xigio que o promotor assistisse á extracçaô das ~édu .las, e requereo que se
declarasse por-. quem havia de ser rubricado o lj vro dos as·
'ft
.

.I .

sent~rnentos ~ po~-derou

.33.0

que o. art.

~2.

devia estar em Irar..

monia com o 2Ó , devendo declarar-se o modo de .proceder o _juiz; e deo ~s rasóes porque julgava mui ardua a
pena de iflhabilidade para os empregos públicos. Apoyou
que os jurados se jurarnen!assem em cada C0nvoc.aç·aõ, votou que no arr. 33 se fizesse a declar'açaó n.ecessana pa-.
ra ir de accordo com o 44t e exi-gi-o que se especificasse
_o ·modo porque devia -j.ulga-r-se provado o delicro. Em 9
noto!:l contradícçóes entre os arts. 30 e 37 ,_ .vo~ando pda
prísaó sómente nas caasas graves. Propoz emenda ao arr •.
39 , e votou que a denuncia e a pronuncia fosse.m aprese_n ...
1adas ex oilido ,ao jui-z de direito , ·e que a defesa pudes·se ser pe5soal , sem intervir procurador. Em 12 , na reforma de co.rnmissões foi nollleado para as de Cor1sntUJçaó,.
d'infracç_óes ,_ e de ultramar. Em 14 votou. comra o em.
prestimo para o banco do Rio de Janeuo ·-por ser anricon.;rirucional , e· naó_· por falrar a represemaçaõ do B.rasiJ ;.
porqu.e es8a idéà seri·a indecorosa, nJÕ devendo as Cortes fazer distincçaõ. entre Brasil. e Porriugal t e rendo todos.
os · deputados o ~ ; esmo poder, visto o Brasil ter def larado. que quer segutr o mesmo sysrema. Em 15. propoz que·
se mandassem á commissa.ó de fazend·a- tod.os os documen't os relativos a monte pio e reformados , piu:a que ella
inter puzesse o seu· parecer e entrasse etn d is.cussaõ. em sessaó extraorctinaria. ·Em. 16 apresentou·. o req.u.erirnenro de
um tambor· de milicías, e- propoz que se . mandasse ordem
á reg:encia a. este respeito. Offereceo emend.a para· oartG 54 da ley d'im.prensa,; e· se· oppoz á indicaçaõ do deputado Sarmento, sob.re o. pôr os Jurados a coberto de
inj~rías · ~ pois isso estav.a obviaqo CO'nsiderando-os· como os
outros ma.gistra. {os. Em· 20, di-scurin-d~-se" g arr. 6. da
collecfa, o r' inou, que a. pane d.os peosio-rJarios deve pagar
decima · como se estivesse unida aos beneficio.s; porque
esteg na6 estaó verdade:i.ramenre diV.ídidos :. he um beneficio,
naó saÓ: dous :: pague, o b.~ nefidado . a deci ma nos termos.
do decreto, e faça d;ep.o-is o desconto ao pensionaria. Votou pela divisaô da coJlecra.,. ametad'e para a divida nacio.l"'
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sial, e outra àtnetade para as aespeSàs urgentes. _Em ti..,
Hata ndo-se da obra do terreiro do p3ç·o no quarteíraÇ) que-i·
mado , foi de parece r que para -alli viessem trabalhar os
operados d' Ajuda , a fim de naó augmentar as já ·mui
avulta das d e ~pesas. Em _23 , tratando -se de éómpanhia
do Dou'ro , fui de ·opin'iao que seria grande mal o arruinar a companhia, e que se devia reformar, n•.a·s naó ex~
tJnguir o exclusivo. Em 26, tratandoase de . mandar aos
órd.inarios que ·suspendessem ·as -doações de benefici~s , dis·
·se que esta ma teria , he di sei plinar ; que as auctoridades
civís tem direito de rejeitar os canones conforme a utilidade -pública; opinou que naô deviaó prover-se, e vo~tou
que osencommendados deviaô eontinuar a receber como at~
agora. Em 28 opinou que para se. r~formarem os ordena- dos dos empregados púbicos era predso que o ministro informasse sobre o estado delles , e a regencia dissesse o seu
p"arecer em tal assumpto. Em 30, sob-re o serem ou naó
..(Js frades elegiveis para conselheiros d'estado, disse q'ue el}es tinha6 morrido para o mundo, que elle desejava .que
el-Rey se naô confessasse -com frades, quanto mais acon-..
selhar-se com eltes ! Se quizerem que deixem o habito, e
entaó poderia ser que se resolvesse a votar em algum. Em
2 de julho ponderou que a seguran_
ça públi_ca exigia me. didas muitG vigorosas, que se tomassem com ,jirmeza, que
se despresassem metaphysicas , e se decidisse a quem com~ ·
petia o tomallas, se ao congresso , se á regencia. Em 4
propoz que se fi'les~e saber a el-Rey , que visto haver S.
· M. _fixado :as 10 horas para receber a depuraçaó de Côr·
tes, a hora do desembarque naó deveria exceder-se.

Votações nominaes•.
C ameras duas ou uma ? • ; ~ Uma
Veto absoluto ? · • •
• • • N aõ.
- Veto , suspensivo ou nenhum • .'Suspensivo.
Haverá conselho de estado? • • -Sim.
· NomeadQ pelas Cortes- ou proposto? ~~omeado.,

-
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·Q1al será o ma xi mo . da pena por
abuso_s da liberdade d'irnpre~a con•
tr_a particulares ? • • •. • • • • IOO~OOO réis
t:l9al será o maximo dos contra o es- 10 annos de prisaó e
6oo(J)ooo réis.
tado ? 1 · • ~ • • • • • • •
Deve passar-se decreto, declarando
que qualquer auctoridacle que recu5e jurar as bases da Constituiçaõ
_ Portugtieza , deixa , de ser cidada5
/

• . • • • • • • Naó assistio.
Deve sa.hir do reyno, quem naõ
quizer jurar as bases da Constituiçaó
Portugeza ? · • • • • c • .. • •

Portuguez·?'

/

•

Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça· aos membros do tribunal
de protecçaó de liberdade d'in1pnmsa?
Faltou ás sessões de 24, 2.6, 27, 2.8 de março:
zf\ 25, e 29 . de mayo : 1 I , 14, I 5 , e 27 de junho.
N. B. Antes de proferirmos o nosso jtiiso, lancemos
um golpe de . vista sobre . o pa'ssado, recordemos_ primeiro qual era o (,iesgra~adissimo eEtado do nosso Portugal
naque)les ultimos annps que precederaõ a .nossa regeneraçaõ, e na presença do mamemo em que os Portuguezes
sahiraõ da ·escravidaõ, julguemes despidos de prevençaõ e
d'injusriça, o primeiro instrumento da nossa liberdade.
,Naó r~a:e{llos ~de remontar-nos a tempos muito distantes,
nem mesmo enUll1eremos antigas calamidades, prendamos
a nossa idéa ao curto periodo que decorre desde mayo
de 1817 até agosto de 1810, que para _nos fartarmos de
_ l1orrores sobejaó elles, e naó faltaó: pois que de certo
saõ horrores de sobejo, ver no throno da ley , a tyran'•
ni.a; no safllêtuario .da justiça, a crueldade; o crime nadando em abundancia , a virtude definhando na. mis.eria ,
um -estrangeiro arvor~do em soberano, a Naçã6 degradada em vassa lia , dela~res .empestando a sociedade, a pro·
~ríruiçaó rriu1nphante; e a honra morrendo em Clidafalsos.
Horrivel situa~aó! E tanto mais· horrível, .q~anGo mais
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nos era. vedado· o ,desaffogo de queixare nos ; -~ até .para nós
a esperança ( unico e ultimo bem que perdem os infdi- .
zes) havia l'n.or ridó ! . . • sim , nem ao menos a esperança nos restava , porque o despotismo acompanhado sempre de uma. ba.r?arida.de sy-stem~.tica , .. , havia propagado
-ú·ma falsa sctenc1a, mil vezes ma1s fllnesta do que a ~~.~es
ma ignorancia : sci.encia fatal , que despojando as nações
\ de _seus. direitos inalienaveis, tor'na as principes em usu~
padores, converte cidadãos cm escr~ vos , faz prevaleáer
doutdnas erradas e· criminosas ás vozes da rasaõ e da verdade ,' .e tém . por toda a parte ateado o fo_,.go de :u.rna.
guerra ltlterminavel entre as naçoes , (? as class~s pnvdegiadas~ Eis o quadro, em resumo, do nosso Porrogal : qua- ,
dro horroroso, que para sempr~ desappareceo a no~sos olhos
com .o despontar da risonha aurora· do para sempre tJ)e•
morando .e memoravel dia 24 de agosto de I 82o , dia da
nossa feliz e portentosa regeneraçaó, dia ••• Porém, eis. aqui d momento: _he na presença delle que nós ousamos
convidar todos os _Porruguezes de ambos os mundos, para que obse~vem o estado de que s~hiraó , aque lle em que se ·
achaô , e· perguntar-lhes - a quem o devem ? "fodos. sem
duvida responderáõ ( nem os Portuguezes sa_bem faltar ' â
verdade) com prazer e reconhecimento - '~ aos in~lytos.
" regeneradores, todos ·benemeritos , mas enr ~e dles ao
, primeiro que deo impulso ao grande feito de resriruir
, á Naçaó a sua essencial sober-a nia, e foi o illustre va- ·
, raõ Manoel Fernandes Thomaz. " ~; Enraô lemb'; ~
remos aos Portuguezes, que o inclyto ~egenerador he o
legislador de quem tratamos 1 cujos t.rabalhos e vota~ôes
' em congresso deixamos descrip.ros, e bem provaó o zdo
e boa _in~elligencia com que procura consolidar o syitema
de uma arra'soada liberdade, que em gr~nde par'te se lhe
deve. E que mais poderemos dizer ou · ajuisar do il!ustre
deputado·? Nada:. E taõ sómente ou~arev1os , €hei os . ~e
veneraçaó _e de respei_ro, suppl icar á Naçaó e ao seu;· re.;.
generador,, C]U'e- no-futuro se correspondaõ mutuamente ( om
a nobreza e dignü;iaae ·qtl_e ranto Ct-.P;ll-pre ~ ca~a um em
.J
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st~·as

.diversas· circunstancias : se áque~_la, por sua propria
e ch,.HaC[er generoso, que seJ.a gr.ara e reco nhecida
· a taõ 'relevan tes serv_iços; à este, para sua im monal gloria
que seja virtuoso e moderado.
, .
·
'
Eis a mutua correseondencia que desej:1mos ver esta.
belecida' e que bem accreditamos que o !"erá; púa . que
s·e um dia apparecer algum imp.ostor , basrardo _da liber ..
dadc, ·e Portug.uez dt'generado do velho ou novo mundo
que pertenda denigrir em seus discursos a pureza d'inten:
· ~óes dos i~clytos regeneradores da patria ; ou se algum
Metello Europeo ' OU Brasileiro intentar interromper e ultrajar o defensor da liberdade Lusitàna, este possa ·, qual
Cicero entre os Romanos, reforçando mais a_voz, exclamar e.ntre os Portuguezes. - '' Juro que salv~i a patria da
" escrav1daó' : e juro que a salvei rendo só em vista ·os
, meus concidadãos. " ·- A . isto responderáó os . Portugüezes, como os Romanos respondêraõ - Juramos que he
" verdade. "
. .
dJ~ntdade

'\{ MANOEL· GONÇALVES DE MIRAND~
1 8ubstitut~
'

\

pela ·provincia de- Tras os Montes.

'

Compareceo na sessaó preparatoria de 24/ de janeiro
'de I 82 I. Em sessa(S de 3 de fevereiro impugnou a indica53 0 do deputado Pereira- do .Carmo ~~bre a convocaçaó
de ~ubstitutos pelas provindas de ulrramar. Em 7 fallou
contra as coutadas, · apoyando o- projecto .de aboliçaó;
foi nomeado para a commissaó de manufacturas e arres,
na de 10 para a de estatistica. Oppóz -se na sessaó .de 13
· ao véto absoluto, -dizêndo que a tal permirt.ir-se se sanccionava a e~cravidaó da Naçaô. Em 28 foi de parecer que
houvesse consel b~ d'estado. Na de 17 de março propoz
que ficassem abolidos os privilegjos exclusivos particulares,
procedentes de Jeys municipaes que prohibem a entrada de
generos de outras terras , em quanto se naó gastaõ os das
·· .respectivas, ou ·.de certos parti~ulares, communidades,
r

\.
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oU -cnrp_?raçóes. · E m 9 de ~bríl apoyou · o parecer da com._
ÍlHssaó. de gu rra sd Jre os quarreis- mestres e pag ~1dore3 ,
-~chando in ) U ~ i~ a prohibiçaó de Beresford. Opinou
n·a tne~ma S~Sí'3 Ô que,_a admittir:~.,~e O requeri Í11enro dos chi/ rurgióes l'ni ~ irares para terem banda, e cond'e coraçaõ , o
mesmo q-ueriaó os commissarios. N·a ses ::3Õ de 10 norou
. que os ministros causavaó o _ma.ior' embaraço ao progresso da cau_:)'a, e pedio que ~e fizes-se o governo responsa vel pela tranquillida_de publica,- aucrorizando~o ao· mesmo tempo p :ua castigar os empregados e os ministros , recommenda' ndo toda ·a energia, dando-se remedio e pu'"'
nindo se os joi.zes de · fóra corno culpados , ,uma vez
· vedfi~ádas · as numerosas queixas dos povos·. Po~de.rou na
mesma sessaó que a arremaraçaõ dos bens nacionaes se
·fizesse nos districtos er!l que esres ~a6 si-tuados. Em I r
apoyou o projecto de decreto dos cereaes quanto a Lis-- boa· e Porto; exigi rido porém que se regulassem as' _im,...
porraçôes pelos portos seccos . Propoz que na 3pprehensaõ
dos cereaes fosse igualmente apprehendído o rransporte ,
-dando se rudo ao apprehensor. Na sessaô de . 14 pedi()
qt.~e naõ se aclmitrisse proposta ~lguma contrd o governo sem
este ser primeiro ouvid.o. -A presentou · nesta sessaô um pro ..
jecto acerca de transportes. Em 17 foi de_parecer que se désse
baixa a todos os voluntarios ·uma vez que· esres a . quizes-; .
fem. Em se~saó de l) opmou que se indica ~ se á commissaó.
de · refórmaS., c9m0 princípio geral, a attençaõ-:que
deve ...
ria ter co m aqu~ellas pessoas que rrabalhaô sem que os seu·s.
v-encimentos sejaó sufficientes paras~ubsi,~rirem ;.- devendo re~
cahir as refórrnas ~obre os q4e as tem exorbitantes ou del·
las naó pre.ci saõ : · Iemhrand0 que. se devia continuar a pa·
gar aos em pregados que ~ervem por portariàs, ern quanto .
C l
.
"" '
- as re,o
rn1as na o . se t ff. ;:c r uao.. N 1 mesma
~essa o a poyou .
a op1ni aó do de putado . Alve.s do "Riu para se inserirem.
no dia rio -d H , Cortes os relarorios q ue dizem re~peiro
ao bem ge r : po n..ierando que os pareceres de com ;.nis·
saó só se d irígi ssem ;,o · qae o congresso deve deferir. Votou igualmente nesta sessaó pela rej~içaó do projecto pa-
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estreitar as relações -com as províncias ultramarin.u
por ser a sua admissaó um ataque ás mesmas provinda;
sem se acharem presentes os seus deputados. Em 16 dis.
se .que a respeito dos vendilhões .1 regencia puzesse em
vigor as leys existentes. Oppoz-se _na mesma sessaó ao
requerimento dos acci~nistas âo alto-Douro. Declamou na
sessa6 de 27 ·contra as ·preterições dos officiaes do exercito, dizendo que a antiguidade deveria servir de ríorma
. pa~a . os accessos,_ e _..requereo qu~ a commissaõ militar apresentásse uma r_elaçao dos offictaes empregaq~s no estadomaior do exercito. Na sessaó ·de 18 apoyou o decreto da
prohibiçaó do azeite estrangeiro. Em 30. notou na carta,
·aonde se dizia que S. M. approvava a ConstituiGaó, que esta
expressa o naó era propria, e por isso protestára · contra
ella, porque só podia dizer juro e naó approvo. ( Diario
67. pag. 726 )
Na sessaó de- 1 de may~ ácercâ ~a liberdade d'imprensa, disse que toda a quesraõ versava, se entre os bispos e os jurados . se devia fazer alguma distincçalS. Lem~
brou em 3 que sem esperar pela divisa6 ~statistica, se
poderia fazer a classiticaçaõ dos jurados -por cada tantos
mil fogos ou habitantes, opinando que os· houvesse Mr cada
cem mil. Em 5 mostrou que os crimes de :.htaso de "liber..
dade d'imprensa esraó n'uma classe .mui diversa dos outros crimes: · por isso seguia. a opiniaódeque os réos por estes crimes deveri~é ser julgados no lugar do seu domicilio. Impugnou nesta sessaó a differença estabelecida pelo
deputado Sarmento entre o'~homem público e _o particular.
Na sesssó de 7 observou que quando se tratasse da organizaçaõ das guardas nacionaes, se veria em que deveria
ficar o systema das ordenanças, naó devendo fazer-se na·
da por em . quanro a respeito destas. Foi de parecer na
mesma sessaó que o livreiro de forma nenhuma fosse responsavel. pelos livros que vende, porque aliás ficaria mos
peor que anres , observando que o vendedor naó está na
rnesrna ra~aó. do impresssor. Em 8 protestou que havia de
"tlenunciar sempre todoi os ·abusos de auctoridade que s.ou~
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besse .,. e que fazendo-o naõ podia /deixar de .nnmear -os
rototstros. Na- sessaó de 9 discutin.do-se o art. 6. da le.y
.da jmprensa, noto~ que o livreiro ·deveria ficar resp()nsa·
vel pela doutrina do livro, em quanro naõ apresentasse
· um c.ertificado do auctor , ou iwpressor para ·naõ ficar i} .. .
Judida -a ley. , notando que' a ·Iey o deve Çeclarar, Ponde·
rou que ao governo compete marcar os livros que nzõ devem circular , e que neste caso os livreiros he que deveraó ser responsaveis. Em 14 sustentou gue naõ havja propriedade na chamada agoa d'lnglaterra, Na sessaó .de l.)
apóyou o arri_go 15 do projecto das congruas, · para evitar despesas de correiçaõ. Votou que os parochos ·ensinassem primeiras . letras, porque pelo rnerhcdo . do ensino
mutuo que deveria e~rabelecerRse, bastava que elles scubessem
di rigir, e he de suppôr que daqui em diante saibaó ao
menos isso. Sobre o artigo segundo do projecto dos dizimas foi de parecer que naõ se fizefse excepçaó dos bene-·
ficios do Douro, e· que ·a fazer-se de outras cidades se fize8s~ tambem de Braga. Em .sessaó de 17 discutindo-se
a Jey· _d'imprensa , votou contra a opiniaõ de pena de trabalhos publicas, mostrando que a pena deve medir-se pel.a sensaçaõ dolorosa que inotiv~ , e naó pela impressaó
nominal. Na de 25 fallou contra os privilegias. Na de 28
opinou que o ministro dos ne.gocios do reyno Gomes de
Oliveira fosse dçposto, porque a opiniaó publica o cvn.demnava geralmente, formàndo-se~lhe culpa· para se justificar, querendo. Em 30 notou. que o senado da camera na
chegada de el-Rey naó dev~ preferir á representaç'aõ na·
cional. ·
Em sessaó de 4 de junho vot-ou que tossem âggregados á expediçaõ da Bahia os officiaes de quem ·se questionava. Na sessaõ de ') notou que um regulamento de
marinha naó ·se ,podia fazer em Cortes; e que .havendo a.
regencia nomeado uma commissaó de marinha, esta propuzesse as reformas e plàno, para depois ser approvado• .
Na sessaó de 6 reprovou qu~ se pagasse aos em pregados
da inquisiçaó, sem que . primeiro se pagasse aos offkiaes
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reformàdos. Vo óu nâ mesma sehal> qtie a p·ena d·e prt.
saô tivesse iglfalmenté lúgar contra <>s estran;geir.os. Etl\
12 impugnou a proposta do deputâdo Franzini para ~~
ôar um premio ao que delatasse os áucttires do incendió
na casa da junta da commercia , . mostrando que isto erá
opposto ao syste_ma constitucional, porqtte destruia oà
pr~ncipios dé justiça que . havia-mos abraçâdo. Nesta se8•
sa6 foi de pa~ecer que os diplomáticos soffressem maior
pena que a do perdimento de seus cargos , declarando-se
inimigos da patria. Votou em 14 contra ô emprestimo.
para q banco do Rio de janeiro. Contradictou a opinia6
do deputado Borges C.arnei.ro sobre a inviolatlilidade dos
diplomatas, pois que só. a tem nos payzes para ·onde saõ
mandados., porem naô relativamen-te· ao governo que os rnan!"
aa ; e que naó havia duvida que eraó host.is os factos por el~
lês. p.racricados, impugn.ando as op-in.ioes do ·def>utado Frfln•
~ini e Trigoso •. ( Dia rio. 103. ) Foi nomead'o para as commi~
Sóe's de artes,_e d.e rt:for·ma do ·estado maior. Propoz na sessat)
'de 16 q:Ue· as ordens d'as Cortes log.O. ·qoe se remeHessem aos
conselhos fossem lidas: e-m 'todas as vintenas.• Em 18 pe.._
di o qu.e.se- expedi'sse decreto. sobre n ensino lív·re daS.; primeiras Ietrà's. Em I'~ d'isse. qae naó .só. se devia: at-r-ender á's·
viuv.as. é reformad os' mas tamb.em aos que só vivem de'
esr-ipendios , tornando-se em consi.âeraçaó o parecer da
comró.issáõ sobre ordenad_os ; apresentou, a lista dos
que recebe-m dou:s pela. mesma. folha , e pedio que se·
imprimisse. Na.. ·sessa.é d,e lD. discutindo-se o. artigo 9 do.
projecto sobre c.oHecta ecclesiaJ;tica , propoz ·que o termo.
constant·e fosse dous cooros. de· reis, e que dahi para ci-.
ma contiàuasse o calculo já, odoptado ·na proporçaô de
dous e-m dous contos, p.ara n.aó deixar os q.tte tinhaó gran-.
~ 'des orde~,dos reduzidos ·a,ó .estado dds que os tem pequeno~~. Votou pe.la· div.isaó, da. collect-a ecclesiastica a metadepara. a djvi.da p.ublie:a, eametade pa.ra as de~p.esas urgert•
tces. E_m 1(~ . oppoz se á e~~incçaõ da" companhia. do Douro, observando que nafi, deveria s.er r~pentiRa . e que se
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· nos para a ~xtlnc.çaõ .la comp€inbia d~~ _r ili,ppÍ)lJ$. +':to.strQ" à
necessidade de lhe tirar · o e;q:lusivo, _f;U~~ qt.Je et~ preciso uma reforma ouvinçJ.o ~s p~rrçs int~,r~~~pdas, ~rn -2.f
opinou que ~aó s~ deveria tom,ar em c~msi~er~~a9 .Q r~~
querime~o dos officiª~.s ,s:limi.~ti,dos p9,r'B.ere~fo:~t ~;I _rpesma sessao tornou .a f9H'ªr sobr_e Si ,cQ,J,llP-~ .nbt~, notandq
que a cotll~l)l,ia _s,em o exclusivo se perdia ab.so)utamente.: proppz que .a~ }:a meras noem.ea.ssem para ·este effeito
uma çp,m~p)~s~Ç e 9s negociantes Gutra , e que a companhia informasse iguaiAUent·e• .Nii .s~ssaó d.e 25 opinou que
naó se devia tomar em con.sideraçaó o papel de Borg~~
Pinto, porque naõ ~ se p.od~ probjbir a cada u~n S}~e .e?Cpenda a sua opiniaó ª-cerca do que se passa n9 con~~e.s~q~
quando naó ha injuria nem, calumni'!. ~~ 26 opinou que
a collecta ecclesiastica se ~pplicflsse .rodfi parjl pagêqtento de reformados, mente pio , e val~s do .cornmissar,i~·
-do. Na sessaõ d~ ~7 sustel)toy ç_om energia , que a ,censura dos periodicos , ~ a diJs gplç.-ri,as nenhum,a ipflu:e nda
. tinha sobre os seus v9tps , .e soe er:a i~de~o~oso o sup;por-se q~1e q!!filq~er indi vjdup t~nhil ipfl!Jencia n~s .9pinióe$
d;1 ,assemble~. ,N a ~ess.a.õ de -28 pr.opoz a rejeiçaó .d<;> ar..
tigo ·4· do p~recer d? comm .i~~aó de faz.enda , ponderando
que o objecto exigia mac;lureza e inform?ÇÓ~s que ;ti nd.a
J)aÓ havi~. Opinou na JllesqJ~ s~s~a{>, _q_ueos ~~t.ud.P_ Pt.es ff!ilitare,s nao fossem obri·g~do:s nos rres mezes de f~ri~$ ;1
{azer o serviço dos seus post9s .. EFQ ~b dis~e ,que se de-sigQasse a el-Rey ~0\a ajuda de custq para os copçert9s
çlos p~lácios : ~endp de opinia9 q!Je se assigna-sse a c:iotaç_aõ
d'el-Rey. Na · se~saô de ~ de julhp ·p~dio que se recommen•
~lasse á regencia ~ que determinass~ ao.s governadores d~s
proyincias ')Ue .manda-ssem parti~as volantes pelas estradas
a fim .de e;Xtíqguir .0$ sal.readores.
·

Cameras duas , ou uma ? • • • Uma.
V é to absoluto ? • • • • • . Naõ.
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V êto suspensivo , ou nenhum ? ..
·Haverá conselho d'estado? ~ •
Será o conselho de e§_tado proposto,
ou nomeado pelas Cortes ? • • • - •
Qtat será o maximo -da pena para os
abusos da liberdade d'imprensa contra
particulares? • • • • • • • •
· Dicto contra o estado·? •
.

•

•

Sospensivo.
Naõ.

Nomeado.

too<booo ré is.
Prisaô perpetua , e;

• 1ooo(booo

réis..

Deve passar-se decreto declarando
que qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases da Constituiçaô Portugueza deix.a ·d'e ser cidadaó Porru- .
guez ? • ~ • • .. .. • · • • ; Sim"'
Deve sahlr do reyno quem nao
quizer Jurar as bases da Constituiçaó
Porrugueza ~ •. • • • •. •. • • Sim•.
Qy-al· deve ser o ord·enado dos mem·
bros do- tribunal de protec-çaó da
liberdade· d'·imprensa? .• • .. • • 6oo(/Jooo rêi·s-.
N. B~ O. illustre depurado Manod Gon ça!yes de Mi:.
randa, dotad_o de boa inrell igencia e· actividade , 'liberal'
em s_u.as· opiniões, firme- em seu s pro}ecto~· , e· affouto nas
mais ardua-s discussões '· he u-m daquelles que melhor tern
sustent:ado- as- forç-as da procuraçaó que o corístir-uio Jegis·
la dor. Em rod,a esta.· primeira epocha só acha.mos que algum· ranfo se desm·entisse na 7· votaça·ó nominal, naô
nos parecendo- que ·a pená de prisaó per-petua .possa casarse com, o· pu-ro liberahsm(}. Sem- embargo, bem pai:ece que
.aisso d·evernos perscindir, porqu.e bem . tenue desl~zamen·
t-o- de, prin.cipios h~ e·sse--, em quem .por t-al maneira se tem
aba lisa do, que em rodo o descu-rso, da legisla dura constan ..
temente apparece· emre os mais_distincws depurad.o s, e
foi na discussaó dos negocios do Brã_s-il um- dos. que mais
energic.os mantiver.aó. a dignidade, o dec.o ro}~ e a. s.obe.r~'
!lia da gen~.rQsa: Na-~aó .Portugueza ~
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MANOEL JOSÉ PL.t.\.CIDO OA SYLVA NEGl\ A_Õ.

V

l)eputadt pela provitJcia do Algarve.
Compareceo nà sessaó· preparatoria de 24 de janeiro.
Na sessaõ de 7 de fevereire faUatido em um sentido dubio sobre a discussaó do projecto para se descoutarem as coufadas , foi interron1pido ; e tornando a
fallar desse modo foi chamado á ordem : na de 10
foi . nomeado , ,por 3 I votos, para a comn1issaó de pescanas.
Na sessaó de 14 de março foi nomeado p:1ra a com~
missaó de petiçó-es : e na de 12. de junho tornou a ser nom~ado para a commissaõ de pescarias.

Vota çõe.s no.minaes•
.

.

Duas ca·rneras ou uma ? • • • • Uma.
Véto absoluto • o • • • • • • • Naõ.
Véto ·smpensivo ou nenhum ? • • Suspensivo.
Haverá conselho d'estado? • • • Sim.
Será o conselho d'estado proposto
ou nomeado pelas Cortes ? • • • Proposto •.
Qyal será o maxip3o da pena para os
abusos da liberdade da rmprensa con•
tra particul-ares? •
Icc1Jcoo. · ·
Qyal será o maximo da peiú para os 10 annos de pri~a-ô ,
contra o estado- ?
e 6cc~cco réis De-ve pas5ar-se decreto, declaran•
do que qualquer auctorídade que·
recuse jurar ~s bases da Cons-titui~
çaô Ptntuguêza deixa ~ de ser ddadaÕ'
~
Porrt:tguez .•
, •. .• • •. • ·-- •. o 1.m-•.
Deve s.ahir do reyno quem- naó
quizer jurar as bases da Consrituisaó ·. Po.rrugueza? • ._ ., •. ., .. .. Sim ... or
o
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Q9 a1 deve ser o ordenado que se·
estabe-leça aos membt•os do tdbun~Jl d~
protecçaó de liberdade d'imprensa ? 6oo®ooo réis.
Deixou de coocçrr~r ap coAgresw JlÇ~ gj~s 2.6 , e ~t')
de junho.
N. B. Começqu poycp regul~rtn€:tlt~ p priJDe.ira e-p.,cha,
o deputado Sylva ~egraó: nas v.otaçof!S ~omi-n~es houve"sbem, mas 11aó conservou regu.J3·r:idaçi~ de ~yst&ma, parti$JJ·
larmente n~ ultima epocha sobre os negoçÜ<>,s qo Bril~il.
~ando lá chegarll}os. o provar~mos por f~~tos"'

V MANOEL MARTINS DO COUTO

Deputado pela provincia do Min/J(J.
de

Compareceo na sessaó preparatorsa de 24 de janeiro
1 82r.

·

.
. Na sessaó de 8 de fevereiro foi nomeado, por 33
votos , para a .commissaó de inst.f!JCÇêJÓ .Pt;Jblicfl-.: e na de
10 f~i nomeado por 3j votos para a çommis~ap ge .çom·
merc1o.

Vr;taçõe.r .nominap-1~
Cameras duas, 01,1 um~? • • • Uma. ·
Véro absoluto ? • • • • ~ • .Naó •.
Veto suspensivo ou nenh':Jm ? .• • Suspen$i~Q.•
Hav.erá conselho d'esado? • • • Sim.
Será o çonsel ho d'e~t~da proposto, .
ou nomeado pelas Cort~s ? • • • Proposto.
~ai será o maxi m,o d~ pena pa~
ra os abusos de Ii berdade d'imprensa
contra particulares ? .; • • -. • • Io.o(j)ooo réis
IQ al)nos de ,prisaó e
D I.c ta contra o esta do .~ • •
À'\
,•
• 6J~wooo re1s.
Deve pass~r-se decreto declarando
que qualquér au.ctoridade gue recuse
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jurar as bases da Constiruiçaó Portugueza deixa de ser cidadaó Portuguez ? • • • . •
• , .• • • Sim.
De~e sahir_ do reyno quem recusa
.
jurar as bases da Constitui·ç aõ? • • Sim.
Q!!e ordenado deve estabelecer-se .
,
para os membros do tribunal de pro.
tecçaõ de li herdade d'imprensa ? • 6oo(/Jooo réis.
Deixou de concorrer ao congresso no dia 30 de junho.
N. B. Se todas as votações hoyvessem sido nomi:naes,
talvez que o · i Ilustre deputado Martins do Couto h()uvesse
ta'mbem sido regular em todas e lias : nestas com dfei to
bem se houve, porém nas ()Utras nem sempre votou ~on·
fórme aos d~sejos de seus constituintes.
.
.

MAN·OEL PACHECO DE RESENDE,

I

Bi1po d".Aveir·o.
Depu!ado pela provinda da Beira.

Em se.ss~ô de 30 de janeiro de 1~b1 foi apresentada.
a sua e~cu·s-a , e jt1lgada inattendive·l ·pela 1'-e~pecuva commissa•ó. Na de 27 de fever-eiro lhe foi concedida, e nua•
ca veio a Cortes.
·

MANO·EL PAES DE SANDE E CASTRO ~
Deput4do pela pro.viÍic.ia da Beira.
Em sessaõ de

z I -de fevereit o foraó lega'liz·ados os

-seus poderes , e ;prestou juramento.
Em sessaé ~de. z ·de junho foi nomeado em
fa6 funebE,e-..

deputa~

, PótaçõeJ nomlnaes•

..

Duas cameras ou uma.? · •
V éto _absoluto ? • • • •
•
Haverá conselho d'estado ? •
•
Será o consélho d'estado proposto
ou n(_)meado pelas Cones ? • , • •
Q!Jal será o maximo da pena para os
abusos da libet·dade d'iniprensa , contra particulares ? • •
• • • •

Uma.
Naõ.
Sim.
Proposto.

Naó' assistia.
J • 5 annos de prisaõ e
Dito contra o estado .? • .. • • 6oo(/Jooo réis • . em
_
dinheiro.
Deve ~assar-se decreto declarando
que qua.quer auctoridade que recuse jurar as bases da Constituiçaõ
Portugueza deixa de ser cidadaõ Por.:Qlal deve ser o ordenado que se
esta beléça aos membrôs do tribunal ·
de protec~aÓ · da liberdade d'impren\
sa ? • • · •
• • • • • • ' 6oo®ooo ré!s
Faltou ao congresso nos dias 24 de mar~o ; 8, 12,
19, 21, e 26- de ' mayo; z, 9, . 12., 19, e 2p de ju·
nho; e 3 de julho.
)
N. B. Se o i Ilustre deputado Sande e Castro houvera si.
do ta6 regular em todó o seu comportamento de representante da Naçà õ , como o foj nas votações nominaes da primeira épocha, por cerro q·ue muito bem haveria elle cumprido com os dev_eres que _lhe impunha a _procuraçaó pela
qual os povos o con:stit.uiraó seu procurador; .porém elle
naó só naó foi · coherentc n.!s outras voraçó~s silenciosas .,
mas .tamhem o naó · tem sido nas da .ulrima épocha , a pesar de serem nominaes. Lá chegaremos, e entaó .se verá~

I
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MANOEL DE SERPA ·MACHADO

Deputado pela provincia da Beira.
Compareceo na sessaó prepara to ria de · 24 de janeiro

de

'1 821. ·

.

Em .27 fo1 nomeado para a <:ommissaó de examed 'Q projecto de regulamento interior de Corres. Em 9 de
fevereiro fallou a favor da amnistia. ·~a mesma sessaô pro·
poz u-m additamento á indicac;aõ do deputado Soares Franco
·sobre a a boi i·çaõ dos direi tos basaes , e para que esta me ·
d ida abrangesse igualmente n direito dominical da foga,..
ça , ou por <JUalq,uer outra maneira d·enomi nado. Foi na
sessaô de IO nomeado para a commissaó de regimenJo da
regencia. Na sessaõ de 14 sustentou a liberdade d'imprensa em :materias politicas, exigindo porem <:ensura prévia
nas ma terias -reHgiosas, e explicando o seu ·voto · que, quando
tratava de materias religiosas, entendia ni·sto os ·livros que
tem por- objecto princ·ipal o tratar · de moral evangeHca,
e dogma, e naó aquelles em que estas entraõ por incidente. Em 16 foi de opiniaó que naô era compatí-vel · com
o artigo I .I . das bases a creaçao de um 'tribunal de prot~~çaó da hberdade d'imprensa. Em 23 fallou contra as
duas ·cameras, e o véro absoluto ,. e a favo-r do artigo tal
. .qual se àcha no proiecto das bases.
Na· sessaó do I~ de março, tratando-se do privilegio
do foro nas bases, fallou contra o privilegio do foro dos
ecclesiasticos. Na sessaó de 4 de abril, discutindo-se o
projecto de decreto sobre cereaes, foi a favor de algumas
' medidas, exigindo que o /preço regulador fosse o médio
das províncias e naó o do terrei ro de Lisboa~ . Em. 'i op~
poz ... se á e:xtincçaó "'do commíssariado em quanto se naó
offerecesse um modo de fornecer o exercito. Pedio em 6
qu'e . se estabelecesse o rn ethodo de oiliciar ao gov erno ~
para que· mandasse admittir o opposito r J oaqu im A-nta ..
nio de ..Aguiar, Em -10 lembrou que o congresso ha via

xx·
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encarregado uqta ,commissaó de fazer o regu·lamento d-a .re•. .
gencia. Na ~essaõ d~ I 1 apoyou o decreto dos cereaes, Iem,.
brando ·qual devia ser o preço taxativo do trigo e do rni· lho, opinando que nos generos cereqe~ se attendes se só ás
duas classes lavradores e consumidores. Propoz em 1~
que "ó preço do milho se regulasse por um terço menos
que o do trigo'\;; Na sessaó de 14 pedia que se . pro.hibisse a
i m porta~aó dos- generos cereaes só mente nos portos de mar
em relaçaó ao plano do deputa.do 1~ravassos. · Em sessaõ
de 17' pedio que se désse á regencia uma -regra certa que servisse de regulamento para se fazerem as prestações; tomando-se como regra a proposta do deputado Borges Car..
neiro. Fallou a favor dos devedores, lembrand,o com que
rigor. se fazem as execuções. Em 2.4 ·norou que as obser ..
vaçóes . do deputado Sousa Magalhaes 'relativas á regen..
cia , naó podiaó obstar á discussaó do projecto de regu ..
lamento. Em 25 sustentou o parecer da commíssaó sobre
o regulamento da regencia I; concluindo que naó devia haver alteraçaõ no· riume r o dos membros. Ponderou que S€"
devia expedir ordem á regenda para o minis tro respectivo pagar áquelles empregados que tem precisaó. Exigio
nesta mesma sessaó que se imprimissem os pareceres das
com missões. Em 26 a poyou o projecto da co~rnissaó relativamente á rernoçaõ dos empregados. Na sessaó - de 22
,.
pedi o a di minuiçaó nos direi tos d'expo~raçaó do azeite
· nacional ., deixando á regencia a facu Idade de relaxar a
prohibiça5 do azeite quando houver necessidade.
Em o I de mayo sobre a díscussaó do _projecto de
pensoes, disse que se deveriaó conservar a ~ pensões que.
fos sem utei~ ao est ado. E_m 2, fallando dos 'iurados, notoll
que nas bases da -Const it uiçaó se determinou ·hav.er um tribunal ecdesiasrico par a in~ p eccionar os abusos d::! imprert·
sa nas . materi a.s re ligiose s, e que por tanro qualificandoesre os del it ros, naõ sabia o que fica va para os jurados t
o qu e lhe parecia i.n volver contradicçaó ; e por isso queria que prel imi nar mente se fixasse m as suas anribuiçóes, que
se e s tabele çe~s e a cla~se de que . deveri aõ. ser os jurados, a

.

d

1.

ol

-

347

manetra -a .sua e ei çao, o seu numero , e ~e o governo ou
o povo os deveria eleger. Requereo na niesma sessaó que se
offerecesse á decisaó da assembléa a sua opiniaó", ponderando que se os jurados deviaó deciclir tudo, era .inutil
o tribun~l especial ; e se isto se concedia ao tribunal es·
pecial, eraó inuteis os .jurado~. Notou que o grande er.n-·
- baraço para admitrir os jur·adoi consistia na divisa~ do~
poderes temporal e espiritL~al. Em 3 De mayo sobre o
-numero dos jurados ·, ponderou que a opinia6 do deputa·
do Soares Franco era mui resrricra, e a dos outros talvez
em dema'sia extensa, opinando que se estabelecessem jurados
nas capitães das províncias cÓmo· lugares mais proprio:;,
sendo eleitos pelos eleitores de c-omarca. Sustentou em 5
que o officio do juiz naõ versava sobre o escripro, mas
sobre o auctor, e di~correo largamente concluind·o, que -o
ju,iso dos jurados fosse o foro do delic.to, e náÓ o foro
do domicilio. ( Diar. 71. p.ag. 8oo.-) Em 7' disse que o
livreiro fosse responsavel quétndo o livro fosse anonymo,
e_do contrario recahisse sobre o auctor, sendo de parecer
que -se estabelecesse uma pena certa, . mais lata que a que
dá o artigo. ,Nà sessaó de 8 _ORinou que a collect~ devia
fazer-se, porem dando aos beneficies que vagarem so a congrua sustentaçaó, e que aos possuidore5 deve ser murro mais
moderada, tendo attençaó á legitilnidade das acquisiçóes,
e em proporça6 ao su perftuo __, e ao ter sido em circunstancias mais calamitosas oneradas só com o terço; op~, nando depois que a collecta devia fazer-se só nos/ bene·
ficios que vagctr·e m, e naó nos presente~. Em sessaó de 9
sobre a imprensa _ artigd 4· naõ lhe pareceo conveniente
a pena pecuniarin, por poder recahir e.m homem ri"cco a
C]Uem pouco imporra._ Juigou na dieta sessaó que a ley
naó dá o meio d~ atalhar o crime, opinando ·que se devia fazer _a ~istribuiçaó da pena , para fazer-sé appli.caçaó d1s quantias segundo a differençá dos ddictos. Sobre
o artigo 1. da Jjberdade d'imprema pedio que se decla.
rasse se era falsificador o livreiro ém poàer de quem se
achava ·uq1- livr_o çom- o nom~ do aucror supposto, e :e
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. neste caso se )he devia app1icar pena, exigindo que se marcasse a differença entre o que fa1sifica o nome ou a impressaó. Em sessaõ de 10 fallou. sobre o arrigo 6, indi.
nando·se a que fossem admi.nidos os livros vindos de
payzes estrang'eiros,_ uma v.ez q~ue naõ ata cassem a religLaõ
devendo só ser piühibidos aquelles em que se conhece~
que seu auc.tor só tem intençaõ de· desmoralizar os homens.,. como escriptos obscenos., djctos satyric.os , e ou.
tros . desta natureza._ Pedi o que á. palavr.a igreja se a.ddicio.nasse universal, para evitar certos. abusos, e que depois
da palavra dogma se a.ccrescentass;e - h~vendo perti·
nacia - porq.ue um simple.s erro naó póde ser um cri-

me.
Sobre o artigo g· v.otou que a au·ctori'd.ade · eiyir nàl>
con heces5e de similhantes questões, e que só se impuzes~em penas espiriruaes. Observando que riaó fallava de
quando se z.om_ba d.e Deos ou: ·dos seus santos. Sustentou
a SLl.a opiniaô dizendo, qu_e a. graduaçaõ. dos. delictos se de •.
v e medjr peJa gravidade da cul.pa isto he pelo effei'to que
faz' na sociedade. Âcerca do artigo 10 ponderou que a
sciencià. do governo naõ se pod.ia- aperfeiçoar. senaó por
meio da !)herdade de pensar,. e qpe o congresso nacional
devia. estar subjei.ro ao. tribunal da opiniaõ publica , observando que aq~elle que · parentear os erros he benemerito da patria. Em 14, pedia q~e se cornpa~a.sse o procedimento do proc,Urador da casa da raynha com o daquelles a' quem se tin~a con.cedido amnistia. Na sessaõ de
15 vo.tou que QS paroch~s naó ensinassem.. primeiras letras, e que . fosse supprimi.do o artigo 16 do. projecto de
congruas. A_cer.ca_ do· artigp z. do projecto . d.e dízimos. ,
conveio na j.usti ça da collecta, porem naó . no modo. Na
sessaó de 24 fallou contra as aposentadorias 1 peàindo que se
admittissem algumas excepções. O.pinou em 29 que a collecra · ecclesiasrica se pag.asse em djnh.eiro,. tanto por uti1idade do thesouro como dos collect.ados. Em sessaó de
30 votou que a nomeaçaó dos c·onselheiros de estado de·
via recahir somente sobre o modo pr~scri pto pela Con5Ü-
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rutçao
, e na·o .so bre a s·ua d uraçao, nao po den do ter Hl•
dependencia um consel ho por 2 ou l rnezes.
Na f!essaó de 4 de junho notou equivocaçaõ nos dous
conselhosJde jurados. Concordou co m a emenda proposra pe- ]o deput~do Xavier Monteiro para evit ar equivocaçaõ, e a't é
. por ser mui.ro essencial o conhecimento do dei ;no. Em 5 sobre as fianças das lans , foi de opiniaó que ficas~em os infracto.
· res subjeitos ás penas geraes do conrrabando. Em 6 votou que "o primei ro conselho dos jurados decidisse das es·
cusas. Foi nomeado para a commissaó da.s commiss-óes ..
Déclarou em sessaó de 9 que o seu parecer a respeito ~os
d iplomaticos fora só de estabelecer uma providencia tem ..
poraria , deixando a cada um a liberdade d.e poder jus-·
tificar-/se no .juiso competente. Em 12 deftm.deo o parecer·
da co,mmissaõ á'cerca ~os diplomaticos ' opinando ' que a
dimissa·õ, destes competia a el -Rey. Na ~essa.ó de 14 d'i··
vidio ~ votaçaó sobre diph~maticos, pedind'o que se declarasse .
1. se se . desapprovava o proceder dos drplomaticos, 2 ..
se deveriaõ ser declarados inhabeis para continuar , 3· setodo:; devi-aó ser comprehendidos. Foi nomeàdo para a
commissaõ de justiça civi-l, e do regimento de Corte~. Em
20 votou a favor do artigo 6. do projecto ~obre collecra
ecclesiastica ; · e sobre o § 10 opinou que a collecra dos
beneficios que vagarem fosse para a divida pub.lica, e .
a collecta sobre beneficias providos para as despesas correntes. Em 26 fallou sobre a proposta do deputado Caldeira , para as . collaçóes dos beneficios , inclinando-se. a
que se suppri missem a queiJes que os prelados entendessem
que na reforma o deveriaó. ser .. Foi de parecer que rara pagamento dos reformados e monte:-pio se applicasse parte
da collecra ecclesiastica. Em ,28 julgou iniq;uo tirJr as gratificações aos em-pregados publicos, quando se naó tiravaó
aos militares. Na sessaó de 30 propoz que se votasse se
cs rendimentos · da casa de Bragança deviaõ pertencer ao
principe regente, ou se deviaõ .ficar ' no era rio. Opinou
nesta se8saõ. que a pensaõ dada á senhora D ~ Maria The1,.
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resa e seu 'filho se lhe devia .dar a titulo de · alimentos ,
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e que se vot:1sse pelo parecer da commissa'ô de fazenda.
Em sessaó de 2 d~ julh_o disse que o primeiro Jurado na
. ley da liberdade da" irnprénsa naõ devia declarar delicto
definitivamente, mas 'Íniciamento de abuso.

Votações nominaet.
C~ meras . duas , ou uma ?

• •
Véto absoluto ? •
• • • •
Vé to suspensivo , ou nenliu m ? · •
Haverá, conselho d'estado ? • • •

'

Uin~r.

Naó.·
Suspensivo.
Sim •
. . .Será o conselho ·d'esrado propo~o, .
·
1
ou nomea~o pelas Cortes ? .• • • • Proposto.
Q!Jal será o maximo da pena pa·
ra os abusos da liberdads d'jmprensa
contra particulares ? •
• • • • Iooél>ooo réis.
. .
d
·
5· annos de . prisaõ
D·tcto contra· o esta o?, . • • • e 6oo'-if.Jooo
~
) eis.
'' ·
Deve passar-se de~retb declarando
que qualguer auctondade que recuse
·
jurar as bases da Constitu1çaó Portugueza deixa de ser ~idad'aô Pbrtuguez ?
, •
• • • , • • Sim.
·o ,eve sahir do ·reyno quem recusa
jurar as base.s da Constituiçaô ? • • Sim.
Q!Je ordenado deve estabeh!cer-se
para os membros -do tribunal de protecçaó ·de liberdalic d'imprensa? • • 6oo-1Jooo reis.
Faltou á · sessaó de 20 de rnayo.
N. B. Do p~ogresso das discussões e voçaçóes ·do ii·
lustre depurado Manoel d_e Serpa Machado , claramente
se collige que naó se engan•ir'aõ com elle os povos que o
constituiráó ·em -poder; como ·succedeo com tantos oútros
que, por seu avesso· procedimenfo _em · Co'rtes, tem cabal. mente illudido a esperança dos seus committerites. Mas,
por muito que nos . pese ' devemos em ·obsequio da verdadade confessar , _que a 'liberalidade do iflustre deputado

. I
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tem· sido algumas vezes compromettida por uma ex.cessi•.
,.,a moderaçaó , e até diremos que tambern por alguns pre·
cor:tceitos de classe. O que naõ obstante, saó esses uns ·
taó pequenos transvias na sua carreira deputatoria, que toda ella havemos por honrosa e uril, naó sómente ·nesta '
primeira , senaó tambem nas. épochas ·seguintes.
MA~OEL

D.E VASCONCELLOS PEREIRA DE
MELLO. V

S~bJtituto

pela pr:o'Vincia da BeirtJ.•

Em 3 de màrço fqraó verificados os seus p.oderes, prestou jurat;nento , e foi logo nçmeado

para a cornmissaó ,
n1ilitar , por naó hav,e.r nella algum official de ma- ·
rinha •. Em . 5 propoz que se mandasse uma esquadra ao por·
to. de . Tunes, a fim de obrigar os Tunes i nos a um [Tara ..
do honroso par.a q Naçaõ. Em '1 foi nomeado para a commissaó especial que devia . tratar do modo de estabelecer
a~ relaÇóes de Portugal com as potenci.as barbarescas. Em
8 propoz que, a indicaçaõ do deputado Freire ácerca dos
Q~sertores, fosse extensiva aos marinheiros daarmada. Em
9 e.xigio que o cqrpo da n1arinha -andasse em pagamento
a par cq~ o ~xerciro. Em 'l8 foi nomeado para a commissal) especial , encarregada de tratar da refor!na de todas as repartições respectivas á marinha. Em 6 d'abril
lembrou que os pharúes · estaó em pessimo esrado , e propaz que .se consrruissem mais dôus, um no cabo de S. Vicente, outro na Berlenga. _Em 14 propoz q~e se cpi~asse
em · melhorar . a .marinha~ a ~m de proteger o cornmercio.
No 1. de mayo offer.eceo orna memoria ácerca qas fortamandasse uma em .. .
'lezas maririmas. Em 3 lembrou que
ba rcaçaó. 'á.s ilhas de Cabo Verde, · por · fa Itarem n.otici~s de · .
lá havia rempo. Em 7 pedio que se auxilia~se a commis- .
saõ de madn_ha com individuos daquella profissaó, ainda ·
que n3Ó sejaõ do -co.ngresso.• Em 28 pedia que os projectos de reforma sobre a ilha d'f: M;~deira fossem díscuti...

se

.-

3 s·i '

·.
.
.
Em 30 propoz que no numero dos con..

clos ,com urgencia.
sdheiros se incluísse algum , do uitramar. Foi nomeado para e~perar S. M. á ·pana do palacio das Necessidades, e
acompanhallo até á salla das Corres. Em 5 de junho
apoyou a indicaçaõ do deput~d.o Miranda, que se cqa. massem de fóra officiaes para coadjuvar a commissaó
de marinha em seus trabalhos. Votou que se devia conservar a com.missaõ exterior que e~istia. Em I 8 pedi o que ·
se dessem agradecimentos ao commandante e officiaes da
fragata perola que .foi á ilha Terceira. Em .19 propoz que
o ministro da marinha apresentasse relaçaó das VÍU\'as,- pa..
ra serem igualmente .contempladas no pagamento do monte pio. Em 26 e~igio que todas a~ deliberações tomadas
ácerca qe reformados fo!fsem · tambem applicaveis aos re~
formados de marin.ha. Fez uma indicaçaó para que o mi~
nistro da marinha _fiz~.sse publicar a conta de receita e despesa daquella repartiçaó. Em +7 disse que a desgr,{a da
"marinha só nàscia d~ o almirantãdo' ter tido sernpr~
mãos
·" atadas. Em 28 pro pugnou pelo esta belecirnento de correios
marítimos entre Portugal , e as ilhas. Impugnou o art. 4•
do parecer da · commissaõ de fazenda . sobre o systema administrativo da · marinha , por abolir dous tribunaes ( almirantado, e junta da ·fazenda ) sem os deixar substitui ..
dos, e offerecço um plano panJ se . unir ao parecer da

rs

'ommissaõ.
..
,... ...
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Y q;açõe.r nominae.r.

; I
. ' Será o ·conselho d~ estado propos. to ou riorneado pelas Cortes ? · • • Proposto.
~al será o maxímo da pena para os
abusos da liberdade de imprensa contra pa-rticulares. · • • • ., • • • Iood)ooo réis.
Dicto contra o estado? •
• .• 1 . a~o de, P.risaõ e
.
IS.
6OOI.j.JOOO re_
"- Deve passar-se decreto , déclarando
~
que qualquer auctoridade que recu·

'
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se . jurar as bases da - Cons[ituiça!)
~ortugueza - deixa· de' ser cidadaõ Por-

I

tuguez? • . • • • • • ~ • . • Sim ~
Deve sahír - do reyno quem naó
quiz-er jurar . as htHes da Consti(uiçaó
Portugueza ? • •. • • • • • • Sin1.
Qual deve ser o ordenado que se
estabeleça ao-s men~bros do tribunal
de prorecçaó da liberdade ·d'iinprensa ? 6ooQ:Jooo réis
N. B. Se a Naçaó toda fosse -- marinha - ou se
o tratar quasi exdusivarriente dos negocio$ de marinha
fosse tratar da prosperidade nacional, muito bom repre•
sentante haveria sido o i Ilustre deputadoVasconcdlos ! (lYem
acáedirará ( Iende a deduéçaó de seus trabalhos·) . que
elle fora constituido em poderes pe_los povos da província

da Beira t
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MARINO MIGUEL FRANZINl ..;:
Deputadfi pela provincia da EJtremadura.

_,

"fomou assento no congresso em 8 de junho de 182r.
Disse que na~ devia fazer' objecçaó o irem tantos officiaes
aggregados na expediçaõ da Bahia, porque muito delles
se carecia no Brasil. Em 12, dizendo que o fogo do ter, reiro do paço parecia pre~editado, lembrou que seria
util que a regencia pron:ettesse premio a algum dos cumplices que descobrisse os outros: -mas sendo impugnado
p~lo deputado_ ~ir~n~a, p.~~ principias de .moralidade ' l
d1sse q4e taes pnnc1p10s erao bons em theona, mas que
o que se. pertendia era conhecer os criminosos. Foi no-.
meado para as commiss_ões de marinha e de estatisticâ.
Em 14 votou que se ~diasse a questaó - sobre o ernpresti-mo para o banco do Rio de Janeiro até se saber o rend i ~
mento das hypothecas. Disse que de serem hostis os fac·
tos pracricados pelos di plo~aticos -uaó se ~egu ia que el-

les ficailsem declarados inimigos da patria. Em 15 votou
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que se pedisse relaçaó dos reforma9os, que os recibos de
trimestre se reduzissem a mensaes, e que alternadamente
se pagasse um aos pensionados , outro :1os rebatedores. Em
26 fo,i nomeado para a commrssaõ de reforma do estado ...
major. Em 18 , na disctissaó sob.re. vendilhões, votou q~e
nao fi.cassem as mulher~s proh1b!das. de vender. Opinou
que o decreto sobre o ensino de pnmetra.s letras se deix;1 8•
se para quando . se tratasse de outras sciencias. ~m 19 votou que ·naõ se 6zessem excepÇões, que se comtemplasse -a
. ma-rinha ; mas '}Ue para esclarecer idéas se demorasse al•
guns dias . o projecto sobre monte-pio e reformados. Em
20 -apresentou um projecto para suppressaó de varios empregos e meioS- d'economizar a fazenda pública. Votou pela divisaó da. c.ollecta ecclesiasrica .ametade para amortizaçaó da di vida nacionat, e outra a metade para despesas
correntes. Em 22, tratando-se de compras feiras pelo ministro da marinha , disse que raes compras sempre ~ fa- z~m por mais 30 por cento pouco mais ou. men_os,: ppr causa . da demora do pagamento; e que Fletcher ~6 tinha
feito uma especulaçaõ 'Subtil ( qu~ naô- he prohibida por
ley ) na venda que- fez das ad-~ellas; que naô se podia saber que as havia no.. paço d;a madeira, - e mostrou desejos
de q·ue isto se ·fizesse público , promettendo_até que tudo
exporia. em algum jornal. Em 23, fallando-se no compor-, ·
nmento do governador do Maranhaó, disse que .achava
,differença entre o comportamento de.ste e o da ilha.da Ma·
deira,. pois que-âquelle desde o primeiro dia em qúe _entroij
no: seu go.verne> começou logo a mos.t-rar o seu amor á- pa•
tria , e a honra do seu character• Sobre a eleiçaó de com·
missões : para reforma da companhia· do alto Douro, foi ,
de parecer que se aproximasse o mais possivel á escolha
dos eleitores parbchiaes ,. porque se persuadia qu·e pelas
cameras nada se verificava. Em 26 tornou a fallar em mon•
te-pio e reformados no mesmo senrido em que fallou na
~essaó de I'). Em 28 disse que se houvesse de prohibirse a um em pregado pubpco o ter ·mais de um em prego;
~ - se o uiaximo dos ordenados for 6o~~ooo ré.is, que se

.
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persua dIa que · avenaõ rn uiros empregos abandonados. Jul·
gou qne, pev;ia rejeitar-se o art. 4· do parecer dá commis-r
saó de marinha, porque. anulla dous tribunaes importantes
.( almiranrado, e junta da fazenda da tnarinha ) sem os
tieixar . substituídos; e julgou que seria . util esperar peles
trabalhos da commi~saó externa que se occu.pa naquelle
assumpto. Apoyou o art. 1. do parecer da commissaõ de
'in~t·rucçaõ .pública relátivo aos alumnos de fortificaçaó,
desenho, e artilheria; e- votou que ao official de quem se
tratava, por velho e naó por impossibilitado, se désse um
ajuàante. Em 30 e já depois de votaCfa a dotaçaó para
-~1-Re-y- quiz ponderar que a quantia d~ 400 contos era
conta mais redond~ ; e opinou que as p~nsóes das infant~s deviaó eer toda~ iguaes. E~ 3 d~ .jglho . foi· de pare·,cer . que a depuraçao da regencaa devta fi~ar a bbrdo da
náo em que estava S. M •
. Naõ assistia a vota·çoes nominaes , e faltou á sessaÓ'
de 27 de junho. .
N. B. Mais incomprehensivel do que regular em suas
()pinióes, o illustre deputado Marino Miguel. Franzini pa·
rece ás ~ vezes desconhecer que uma das primeiras qualida. d~~ do .legislador he a firmeza nas deliberaçóes: Notaremos como prova de sua inc.omprehensibilidade a sua opi··
niaó ácerca dos dipl0rnaticos ' enunciada em sessaõ' de
l'4 de junho .de 1~21 .: opiniaõ em que parece inculcar que
os factos hostis , por elles comettidos , n~õ saó factos d'inimizade. Qle significaçaõ terá ·em seu diccionario a palavra - ho.rtil ? Se na primeira épocha o achamos incomprehensivel, ·ingenuamente confessamos que nas su.bsequen_tes o naó podemos tambe'm comprehender. .
.
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MAURICIO JOSÉ CASTELLO BRANCO (
-M
ANOEL
'·
.,(
. '

Deput tido pe
To'tnmt assento no

.fl.ladeira
em 30 de abril

Yy

de .

2.

I

356

t8ir. Observou relativamente ~ proposta do deputado
Ma ígiochi sobre ~everem os deputados das ilhas. jurar as
bases que elles (o·:; da Nladeira) as haV:iaó já alli jurado.
Protestou contra as palavras - approva,r - vassallo- e
sanccionar - dizendo que a soberania re5ide em . a Naçaó
e naó no Monarcha. Em 5 de mayo propoz a necessidade
de - providenciar sobre o vinho e agoas-ardentes da Madeira. Em 7 offereceo um projecto a este respeito. Em
8 requereo que se ·determinàsse á regencia, que todos os
decretos -e leys que _s~ publicassem os fiezsse logo expe·
dir pelo primeir~ navio que sa~isse para a Madeira. Em
,I o; discutindo-se a Iey de liberdade d'imprensa ~ foi de
parecer que os livreiros fossem responsaveis pelo. livros.
impressos em payzes estrangeiros , e quanto aos impressos
rio payz sómente depois de ser deela ados p-rejudidaes. Em·
I) 'disse que os registos dos testamentos nas cameras eraó
menos faHiveis. Notou ·que na ilha da Madeira, já pelo
numer.o, e já pela di~ persaó das freguezias, era irnpossi. vel que os ,parochos ensinassem primeiras letras. Em 16
lêo pela primeira ve?J um projecto de decreto sobre aadministraçaó · da jusriça e officiaes della na ilha da Ma·
deira~ Na de 17, sobre a discu~aó do art._ 12 da ley
d'imprensa, foi de· parecer q·ue naó houve'Sse pena de degredo, mas 'sim a de trabalhos publicos, julgando que
12 annos e~a _ -tempo proporcionado. Em 18 requereo que ~e trata-se :com urgenci;i do projecto de 1reforma de ad·
minisrraça~6 publica para a ilha · da Madeira, e que se
;()rdenasse á regencia que fizesse logo ir tomar posse o
governador, e mais auctoridades já . para alli no"'eadas.
'Em 10- apresentou mais um projecto que se unia ao ante·
rior. E~ 2 de iuriho apresentou vari~s representações da
ilha da Madeira, e o requerimento de um particu!ar.
Em 6 propoz emenda - ao art. 29 da ley d'imprensa. Em
12 foi nomeado para a commissaó de ultramar. Em IR
votou q-ue se prohibissem os vendilhões. Impugnou o àeputado 'Trigoso sobre a sua opiniaó de se dever devassar
na · ilha da Madeira. Apoyou que se dessem agradecimen!"
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ros aos officiaes da fragata perol .~. Em 22 propoz qbe se
au_gmérrtasse o numero dos membros da . com m is~8Ó de elcramar, que tinha fÓ tres, tendo aliás assumptos de gran- de consid~raçaó . para tratar. Em 23 defendeo o comporramento do governador ~(Sebastiaó José Xavier Botelho) .
·dando por mal' fundamentadas as suspeitas !.que a seu
respeito existem.
Vota~õe.r

nomin,ae.r• .

Q!Jal será o .máxi rno da pena pa·
ra ~s abusos de liberdade d'impren·
sa c~tra parüculares? • •. • • • ·roo(/Jooo ré is •. ,
'Dicro contra o estado ? • • · • • Io'a~os du ,~nsao e
·
_ · oo'Vooo re1s.
Qlal deve ser o ordenado que se
estabeleça. aos membros do tribunal. de
protecçaô· de liberdade d'imprensa ? 6oocbooo réis.
N. B. Liberal em opi~i6es, e muito regular em todo
o seu compo_rtamento tem sido o. i Ilustre deputada Mall-ricio José Castello-Branco Manoet.,
.
.
.
,J
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PEDRO JOSÉ . LOPE~ DE ALMEIDA.

\(

Deputado pela pro7Jinc'i a da Beira.
Co(Jlpareceo na sessaó preparatoria de 24 de janeiro.
Na sessaõ de .7 de fevereiro foi nomeado, por 67
votos. para a commissaô de legisla~aõ;. e, por 39· votos,
par~a 'de ~gricultura.
LNa7 --de 12 de junho tornou a ser nomeado pa-ra a com ...·
missaô de agricultu·ra : e na de I 8' faltou., mas na() se ou·
vio, diz o· tachygrapho.

Pota fÕes

nomin.aes~

Cameras duas, ou uma? • • • • • Uma.
Vé to ,absoluto?. -- • • • . • • • Naó.
'

.
~--~ •.

I

'
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.Veto suspenstvo ou nenhum? • •
·Haverá conselho d''t:stado ? • • •
Serâ proposto , ou ·nomeado pelas
Cortes? • • • • • • • . • •
(}Eal ~erá ~ maximo da pena para os abusos . da liberdade d'imprensa contra particulares ? • • • • .•
Dicto contra o estado? • .• .. •

-

Suspensi-vo,
Sim.
Nomeado.
Naô assistia.
10 a nnos d~ prisaó .e
6oo~ooo reis.

Deve passar-se ·decreto declarando
que qualquer auctoriqade que recuse
j 1urar as bases da Consthuiçaó . Ponugueza deixa de ser ddadaõ Portugnez? Sim.
Deye sahir do reyno quem naõ quizer jurar as bases . da Constituiçaó
. _...
• • • • ::>1m.
Portu gueza . • • •
<)!tal déve ser o ordenado dos
IJ)ernbros do tribunal .de protecçaô da
liperdade d'_imprensa ·? • • • • • 6ooJ)oo0 réis.
N. B. Regular . em todas as:votaçóes, e tem mostrado bons desejos de 'acertar no desempenho das obrigações que lhe foraó incumbidas , se bem que mui pouco
tenha falia do o illustre deputado Lopes ·de Almeida.
~

.

I

'

.

RODRIGO · FERREIRA -DA COSTA.

V

' ·

J'

SuhstitrJto pola provincia d4 ·Estrema Jura.
\

Naó nos foi possível verificar q.uando tomou assento
·
no congresso.
Na sessaô de 11. de junho foi nomeado . para as com"'
missóes do diario , e de pod~res : e na de 22 disse, quea commissaó cuida em fazer que o diario se adbnte, e a
sabida se aproxime ao dia_cQrnperente; porem que naô
-era possível pollo em dià ~elas rasó_es '-lue expendeo.

\.

3S9
\'

Votações nominais·•

. Qual será o m\ -ximo da penà pará
os abusos de liberdade d'imprens_a .
.
contra · particulares ? • • • •. ~ • 3o<;booà ré is.
1 anno de prisaó ,
Dicto contra o estado? • • • • e a :de cima pane dos
benL
· .
.
~al será , o ordenado que- se deve estabeie·cer para os membros do
.
tribunal de protecçaõ da liberga,de d'imprensa.
.• • • • • • • ~ 6oo(boo:J réis.
N. B. , Liberal em .opiniões , falla pouco e ainda
faz menos: in c ~etlca bo.ns d~_sejos, · porem as regras da,
harmo'f!ia mui raras vezes apparecem desempenhadas en •
tre os .desejos que incl:Jlca , e as obras que practica o il·
lus rre deputado Ferreira
Costa.
'
~
-

I

·

•

da

RODRIGO RIBEIRO TELLES

DASYI..VA .. y

Deputado pela provinçia do . M inho.

,

...

Falleeido•.
(

RODRIGO DE SOUSA NlÀCHApO~

V

Sllhitituto pela provincia: do M~nho.

Fora-o verificados os· seus p_oderes,. e tomou .asse'tüo no
congresso em 7 de mayo.
-.
~, ·
. Na sessaó ·de 12 apresentou um pr~jecto sobre im•
pedimentos de matrimonio: na de 1) apresentou c;;utro
sobre reforma ,.do padro'ado, e congrua dos . parochos ; vo ..
tou que os parochos tendo congrua , deviao dar as ,certid,oes gratuitas·; sustentou o artigo 1) do projecto da s.~
congruas , e a pprov·ou, que os parochos ensinasse{n Rrirpé.i~ ·
ras letras.
·
'
I ·

'--

.
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Na _sessaó "de I 2 de junho foi nomeado . para a com ..
missaó de reforma ecclesiastica: e na de 20. opinou , so ..
bre o a_:tigo 6 do projecto. da collecta _ ecdesiastica, que
as pemoes devem ficar mats carregadas do que com a decima , porque saó recebidas a titulo gracioso.

Votaçóet nominait
"

f

-

Qyát s~rá q maximo da pen~ para os
abusos da liberdade de imprensa con. tra particulàres ? • • •
• - ._ 5p(Dooo réis.
5 annos de prisaô,
Dicto contra o estado ? · • • • • • • e a ter~ a parte dos
bens., ·
· Qyal ordenado deve estabelecer-se pa- ~ ·
ra os membros do tribunal de prÓtecçaó da liberdade de imprensa ? • ~ 6.oo(/Jooo ré is.
" Deixou de concorrer ao congresso nos dias 9, e 12.
de junho.
· _
·
· N. B. Muito bem e com muito zeld tem procurado .
- preencher:_ os deveres de representante da Naçaó, despindose do espírito de classe, e procedendo sempro com justi·
~a e boa fé o illustre deputado Rodrigo de Sousa Ma.,
eh ado.
J

·

·

V THOMÉ

.

RODRIGUES SOBRAL.. .

Deputado pela provinda da Beira.
Compareceo na sessaõ preparatoria de 24 de janeiro.
Na sessaõ de 7 de fevereiro foi nomeado, por 71 votos , para co1nmissaõ de ma-nufactura_~ e artes.
Na sessaó de 6 de abril elogiou o lente Figueiredo ,
e concluía com a necessidade de o despachar.
Na ·de 30 de mayo foi nort~eado para esperar sua magesrade á porra do palacio das . Necessidade:5, e acompa·
nhallo até á salla das Cor[es.

a
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Na de IZ de junho foi nomeado para a comm1ssao
de arte$ e manufacturas.

Votacões
nominnet•
.
Cameras du~s,. ou uma? • • • Uma.
Véro absoluto ? • • • • • • Naó.
V éto suspensivo , ou nenhum ? • Suspensivo.
Haverá conselho , de estado? • • Sim.
Será e conselho de estado proposto ou nomeado pelas Cortes ? • .• ·Proposto.
Qgal será o maximo da pena para
os àbusos da liberdade de imprensason•
)o$ooo ré is. _
t,ra particulares? • • •
. n·1cto contra O est~do
IO annos
de prisaÔ
~r
.. '.r'· • •
~
,.
·
e 6oowooo re1s.
Deve passar-se · decreto , declaranque qualquer auctoridade que recuse jurar as pases da Constituiçaó
Portugueza , deixa de ser cidadaó Portuguez '• •
• • • • • • • • s·unll
Deve sahir do reyno quem naó qui2er . jurar as bas~s "da Constituiçaô Portugueza ?
• • • • • • _ • Si me
~1al deve ser o ordenado ·que se estabeleça ~os membros do tribunal de
protecçaô de liberdade d'imprensa ? • 6oo~~o réis.
· Faltou ao congresso nos dias 8·, e 16 de mayo.
N. B. O ii lustre depurado Rodrigues Sobral foi silencioso, e houve-se regularmente! nas vora~óes nominaes; mas
em toda~ as demais deliberações foi sempre de accordo
com aquelles representantes que naõ tem como prime iro dos
seus deveres o· cumprir o seu mandado, e desempenhar a
VOntade geral de S€US · representados. '
.

.

I

361 ,
VICENTE ANTONIO DA SYLVA .CORREA
Substituto pela provi1uia do Alemtéjo.

.1

Na sessaõ de 31 faraó vêrific~dos os ·seüs poderes.
Na de 10 de févereiro foi ·nomeado, por 57 votos
para a comm.issaõ de estatística.
· .·
'
· Na sessaõ de 9 de abril julgou necessarias as provi.
àencias quanto á prohibi~aó do trigo estrangeiro , attento o nenhum desvelo dos ministros : e na de 12 foi de·
parecer . que o preço médio para transporte no presente
1
anno devia ser maior que o de 100 réis.
Na sessaõ do I de mayo , 1 apresentando o seu pr~je
çto a respeito das fabricas de sabaõ, lembrou que estaó
fechadas , e que o. sa baó se paga por ·2 00 ré is, qua nr.o · se
poderia haver por 8o réis, e ponderou qu.e era a arbitrio
dos contractadores que liavia sido feiro o contracto, e
que as fabricas tinhaõ estado fechadas até que ha oito
ou quinze dias que se abrira a de Estremoz.
Na sessaó de 5 de jt,mho disse que naó havia incon·
veniente antes sim utilidade na entrada das Iaos de Hespanha, e que tambem d~via favorecer-se a éxportaçaó das
nossas, porque as fabricas naó as consurniaõ : julgou dev~r~se dar preferencia ás )ans naeionaes, apoyou o depu, tado Lu iz Monteiro ·_quanto a cautela mesmo com as lans
finas, e declarou que o voto que déra para cauçaõ naó
fora nas Jans de transito , porém gue sempre deviaó pagar certa quantia : na de J,z foi nomeado para a commissaó de . anes e mapufacruras ~ e na de 16, sobre reforma·
·dos e monte· pio ·, disse que a despesa da N àçaó ha de au:O
· gmentar com a dotaçaó de ei ·Rey, que as rendas pu·bli·
. cas vaó a menos, e por conseguinte, que era preciso augmenrar os fundos, e por .isso approvava o parecer do
deputado Sarmento de se estabelecer uma collecta nos bens

da

.corp~,

&c.

-

Vót4 fÕes. nomiutteJ
Duas . cameras , ou uma·? • • ~ - Uma.
Véto absoluto? • • •
• • Naõ.
Veto suspensivo , ou nenhum? ·• Suspensivo.
Haverá conselho d'es tado ?
• Naó.
Será o conselho d'estado proposto ,
ou no meado pelas Côrtes ?. • • • Proposto •
. Q_1al será o maximo da pena para
·os abusos de liberdade d'imprensa con·
tra particulares? • • • · • • .. • Ioo(/Jóoo réis.
10 annos de ptisaó e
Dieta contra ·o estado? •
.
• • ametade dos bens.,
Deve passar:-se decreto- declara.ndo
que qualquer auctoridade que recuse
jurar as bases da ConstittJiçaó Portu ·
gueza deixa de ser cidadaó Portuguez ? Sim.
Deve sahir do reyno quem recusa
jurar as bases da Consrirui~d ô ? • • Sim.
· ~al será o órdenado que se deve esta·
belecer aos membros do tribunal · de
protecçaõ de I íberdade d'imprensa ? 6oo(/Jooo ré is.
Deixou de concorrer ao congresso nos dias 4 de
abril ; 10, e 24 de mayo; 9 , 22, 26 , e 18 de junho~
N. B. Reg_ular nas votações nominaes, e no resto nullo , ou pelo menos quasi nullo tem sido o deputado Sylva
Correa.

.VICEN~fE DA SOLEDAD~

V

Arcebispo da Bahia.

-

Deputado pela provincia do i.Vlinho.
.

Compareceo na sessaó preparatcria, e Jogo foi acclarnado presidçnte ,da ·mesma sessaó em 24 de janeiro; e
.bavendo-.se determinado que a sessaó fosse publica ,· .fez

Zz ~ · ·
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um eloquente discurso, e mui analogo ás circunstancias:
na primei-ra sessaô __de 26 foi nomeado , por 64 votos
para presiJente do primeiro mez da legisladura : na de 2
foi declarado, na qual idade de presidente , membro da
commissaó d'inspecçaô: na de 2.9 propoz que se chamassem os deputados que _ainda naõ haviaó · comparecido, e
na sua falta os substiruws: na de 30, na qualidade de
presidente, fez um eloquente discurso aos membros da regencia, na occasiaó de em Cortes prestarem juramento :
e na de 31 determinou pela primejra vez, que houvesse
sessões secretas , e · que a seguinte assim começasse para
se tratar da economia interior das Cortes.
Na sessaó d~ 3 de março , discutindo-se o projecto
da ley · da I·iberdade d'imprensa, disse que se declarasse em
um artigo c1ue se delermine a censura em materia puramente de reljgiaó, para mar_car o limite e~tre · o imperio e o sacerdocio : e na d~ ·3I , quando se apresen·
rou redigido o decreto de extincçaó da inCJui·siÇaó, conci·
Hou as diiferentes opiniões sobre o seu preambulo, julgando bastante que nelle se dissesse que se txtinguia por
naó ser comparivel com .o estado consritucional.
.
Na sessaó de .6 de abril apoyou o requerimento do
Dr. Joaquim· Antonio de Aguiar : e foi de parecer que se
.désse prompto despacho ao lente Figueiredo.
Na sessaó de 2 de mayo ponderou que, admittida
a differença entre araCJues feitos ao dogma e moral, esrá
Cóar-<:tada a auctoridade episcopal , que · deve ter a censu•
ra nestas materias, porque ellas pouca ou nenhuma in•
fluencia podem ter na fia nquill idade do estiado : na de 8
observou que as decl~maçóes contra os magistrados eraó
um rrisre fermento de insubórdina.ç aó; e foi nomeado pa·
ra em . commissaó redigir a carta para . S. M. :· na de 9,
sobre uma expressaó qu·é ~e -per(endia t·irar cu mudar da
carta dirigida a S. rv1. disse ·qu~. era um rasgo de eloquen·
cia : OJ de 10' sobre
ardgo 6. da Hberdade d'impren·
sa , disse que para ·os livros i'ritroduzidos em Portugal dé·
tejária ,censura 1 ·mas qu~ f'Ste ~meio he damnoso á prá~

7

o

I

I

I .
I

j6~ - .
pagaçaõ das luzes, e ·naõ he exacto; e que ·'por . tanto éJ'a
seu voro que os livreiro-s ficasse.m re~ponsaveis em mate- ·
rias que atacassem a religiaó, e mesmo em r:na terias civis que possa6 atacar o systema com.ütucional; e tornou
a fallar sc bre o àrtigo 7· opinando que nada tinha de
equivoco a palavra igreja · :_ · porque a palavra defin içaó tira toda a duvida, e indica· que he a igreja universal : na de 30 foi nomeado para ir a bordo cumprimen·
tar S. M. quando chegasse.
·
\';' Na sessaõ de 12 de junho foi nomeado para a commissaó de premios, qe que - pedio dispensa na de 15: na
de 30 pedio a rasaó ' porq~e . §e naó Jinha incluído no projecto_ d_a @ora çaó de e). Rey o princi pe real : e quando
se designou para a feguinte 'Eessaõ o eEcrutinio dcs propcstos para conselheiros de estado, e se fez a indicaçaõ se
se podiaõ propôr tambem regulares, recordando-se a pessoa de Fr. ~ranci~co de S~ Luiz , disse: esse membro he \,
uma excepçaõ gloriosa e·· digna da auençaó do congresso,
tem hayjdo regulares muiro sábios e distinguidos ; um
Francisca no Ximenez confirma esta verdade , e muitos
outros.

.

. .

'

PotafÕes nominaes.

Cameras duas ou uma ? • • •
Véto absoluto?
• • • • •
V é to smpensi vo ou nenhum ? • •
Haverá · conselhO' d'es'tado ? . • •
Será o conselho cizestado proposto,
ou nomeado pelas l.~ rres..? • • ' .
Qual ·será . o maxi ino da pena para os abusoa- da liberdade d'imprensa
contra os part~culares ? • • • • •
Dictó contra o esfado
• • • •
Deve ·passar-se decreto, declarando
qu.e qualquer auc.toridade que recuf.e

Uma.
Naô.
Suspensiv~.

Sim.

· ·
Proposto.
Icc~oco réis.

5 annos de prisaó e
6oc(/)ooo réü.
....

I
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)urar as has·e~ ·da Contituiça5 Portugue·
.za deixa de ser cidadaõ Portuguez ? • Sim.
· Deve sahir do reyno quem naô
quizer jurar as bases da Constituiçaõ .,
.Porru gueza ? • • - • • • • • • Sim
Qlal deve ser o ordenado que se estabeleça aos membros do trihuríal de pro- . ·
tecçJõ de liberdade de imprensa? • 6ood)ooo réis.
Deixou ·de concorrer ao congresso nos dias I I de mayo,
e 16 de junho.
N. B. Tem constantemeute patenteado siQceros desejos de ver prosperar o systema constituci.onal; fez uma
presidencia chea de di.gnidade, e a conduzia com . acerto; votou sempre em favor de uma justa liberdade; e,
ainda que na discussaó sobre liberdade d'imprensa quiz
· fazer algumas disrincç.ões algum un-to restrictivas, · netn
por isso a impugnou. Ternos ·como certo/ que o illustre deputado arcebispo da Bahia he um .daquelles rarissimos prelados maiores, que melhor e mais exemplarmente sabem
conCiliar a doutrina evangelica orthodoxa, com a ortho·
doxa dourrina social. *'-

I .

•

•

•

·DE·CLARA·ÇAÕ DOS COLLABORADORES.

Sah~

os c·~Ila.boradores· da galeria, · e até o soberano ~on
gr.esso . reconhece e ·d~dara., quan,do estabelece como ky
f.Úndameiital . a liberda-de d'imprensa, que esta liberdade
he \o primeiro e -mãis forte_ ~poyo \.e s~stentaculo &ó go.. :,._~
verno representati·vo ; porque, s.em·· érla , quem ousar~"à ~·
desmàscar.a-r '<> homem cons·lituido .em grande auctoridade;
~brir os vihos ao monarcha para conhe-cer o rrinistro'
despota" que , surdo ás vozes da hun,anidade, esmaga
e calca'··_ao~ J~es o misero desvalido ; patentear a ve·nalidade de um pedido juiz , que , a peso de ouro, sacrifica a justiça- da viuva , expõe á dissipaçaõ ~) bens
do . orphaó, .e trafica em ai moeda a honra de seus cone i.-.,.,._
·dadâos?
·
.·
· .
r---Se pois a liberdade d'imprensa he utiJ g~ando
-trata de mín i~tros e de juizes , sendo eiJes re~ponsa veis
·perante a ley; quanto mais uril deve ella considerarDs.e
em re1 açaó ás funcções · dos representantes da Naçaõ, in"violaveis em -suas pessoas, naó re~ponsaveis por ~uas opiniões, e subjeitos taó sómente aõ imp~rio da publ ica o pi-,J
niaó ? ! !
Se a liberdade á'i mprensa he justa , porque he filha
de ley; se he util , porque evita grandes males e promove grandes bens; se fin~lmen1e h e o mais forte susten..
taculo do systcma represerltadvo: parece, ou talvez he
demonstrado, que o · fazer uso legitimo desta liberdade
em proveito da Naçaó he o ma ior, e o melhor serviço
que se pode en: prehender em f"vor da causa da patria,
e dá pro!'peridade nacional.
· :
Eis.agui o fim ( e unico fim ) que riveraó em vista
os coll"boradores da galeria, para emprehender um tràbalho .raó arduo , taõ difficil , e taõ penoso. E será este
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penoso trahllho taõ util como elles o i maginarao ? Ex aminemos e decidamos.
A Naqaó Portugue'za reassu mio a sua essencial sobe. rania; e para formar uma Constiruiçaó liberal ( naõ me ..
nos que a d'H-espanha ) e pro_ceder - ás necessãrias refor-i.
mas , nomeou ( na rasa"Ó de um por 3o<i)ooo ci"dadaós
por naó ser practicavel a reuníaó da totalidade) repre:
sentanres, a quem constituio em poderes com clausulas expres5aS para o assim fazerem. He certo, hc evidente, he
indubi[avel, e temos até que he um dever o confessar que
nas Cortes geraes extraordinarias e constituintes da Naçaó Porrugueza ha muiros homens conspicuos , bons literatos , e alguns verda~eiramente s<~bios: he certo, he
evidente, he indubitavel , que as discussões en1 geral incul .. .
caõ ao mundo sensato o profundo saber dof: - membros do
congre~so; he cerro, he evidente, he indubiravel EJUe mui·
ras ·, e muito boas deliberações , e uteis remirados de suas
fadiga·s tem visw e aproveitado a Naçaó: mas, por ser
tudo isto cerro, evidente, e indubiravel, será tarnbem indubitavel ,_ certl), e evidente que todos e cada um dos
deputados estejaó possuídos dós mesmos sentimento~, pro:.
fessem os me~mos principias, e desejem igualmente ver
progredir e prosperar o verdadeiro systerna constitucional?
Será inrlubiravel, certo, e evidente que todos e cada um
tenha somente em mira a ventura geral da Naçaó, sem
atteoder ao proprio interesse, e ao desorganizador espi·
rito de classe? Será indubita vel , certo, e ev.idente que
rodos e cada U!Jl , sem olhar p3ra as desarrasoadas pertençõcs individuaes das províncias a que pertencem, tome a
peito· a nobre f~diga de propugnar pelo necessario equilibrio da prosperidade do todo nacional , pela unidade d!
monarchia Lusitana, e pela gloria do nonie Ponuguez?
Será rudo isto cerfo ? •••• Oxalá que o fora! ! ! E , na<S
·o sendo , que maior ser viço pode f:azer-se á N açaõ do que ·
apresent ar-lhe em um quadr_p aurhenrico a somma das opi·
nióes, voros , e rra ba Ih os dos seus representa nte5 em con·
gresso, para ella os observar cada um ~m separado, cal·
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clilar seus sentímentos e serviços, e poder eleger

6U r~jei:

tar com pleno conhecimento de ca.usa ? Eis-aqui a utilida·
de do fim a que se propuzeraó os collaboradores da ga.;
leri~
·
Bem podiaó_.e11es emprehender esta obra na forma e
no estylo em que tem sido feitas outras muitas desta mes:-·
ma natureza, guiando-se pelo proprio conceito, naõ apre·
_sentando base de seus juisos, empregando um~ nomencla•
tur.a anagramrnatica, e usando de allegorias ; obra talve~
· .procurada e l_ida com mais avidez , porém menos authentica, menos proveitosa á Naçaó, e de cerro incompatiyel
com a pureza d'jnrençóes, e sisudo character de quem só
deseja , e só aspira a promover a ventura geral da sua patria.
.
Por tal e taô 'sagrado motivo se déraô .os collaboradores ao penos_issimo trabalho de extractar e redigir
tudo quanto ha em diarios, actas, e memorias que pertença a cada um dos representantes da ~açaõ, abstra.hindo-se de tudo o que naó foraô actos practicados em congresso: ( á excepçaó daqueHes qüe tinhaó intima connexaó
com o acto de a patria se regenerar , ou fossem pró ou
fossem comra) e por tal modo , · escudados C()m . mai.s
solemne authenticidade de factos, ousáraó proferir .o seu
j.uiso , sem a miníma idéa de prejudicar alguem , e so
com a mira de .aproveitar·,. á causa publica ; dependente em
rigor da;boa escoJt1a, e a boa escolha dependente do perfeito
conhecimento do que ha para se escolher.
Julgáraó elles que deviaó classificar os bons, ou máos
serviços pelo bom, ou máo de-s-empenho das procurações qu~e
constituiraó os representantes da Naçaõ ; e neste sentido_.,
tomando comp regra que tinhaó sido auctorizados para
fazer uma Constituiçaõ ( na6 menos Jibt;ral que a da monarchia Hespanhola) e proceder a reformas uteis, dizem
que na.ó tem cumprido com a vontad~ geral de seus repre.sent~dos aquelles que pertendêraõ instituir duas camer:as,
p~opugnáraó por véto absoluto , combatêra~ a li,ber~ad,e
d'1mprensa , e fem estorvado as reformas uteis, ~o porqu_e·
/ Aaa.
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se ellas· oppoe ao . interesse partiéulár dê individuo§ dll
cuorporaçóes. 1'ambem olhaó como assurnpto dé grave con•
sidera~aô ( e talvez o mais grave de todà esta Jegisladu•
ra) os negocios do Brasil , tratados no rempo que deve
formar a u!ti ma épocila dã galeria: e sobre és te assum ..
pto taxaõ elles de naô haver cumprido o seu dever todot
quantos foraõ pane para se retardarem as necessarias pro.
'videncias, ou as propuzeraó inefficazes, ou talvez por con.
iernplaçóes mál entendidas, e sempre funestas, atropei lá•
1aõ a igualdáde da ley, e compromettêra6 a dignidade dã
-.
Naçao.
. •
·
Eis os fundamentos essenciaes de todos os juisos expendidos nesta primeira épocha da galeria, e que tem de
o ser nas seguintes. Digamo-lo assim: os · JUi"sos que lan•
ç·áraó os collaboradores he a sentença lavrada á vista
dos autos, que saó o relatorío dos trabalhos de cada um
dos dep·urados, escrupulosamente extracrados dos diarios
·das Cortes, e das acras.. Os collaboradores protestaó de
o hciver feito com toda a imparcialidade, e animo de
justiça e rectidaõ: todavia , como nenhuma cous'a sahe
perfeita das mãos ·dos homens,, nem menos o · podia ser
uma ·obra , aliás de grande trabalho, em·prehendida e
acabada com precipitaçaó ~ porque o tempo urgta; na&
duvida6 de· que algumas , Otl talve-z f!1Uiras ihcoP.
recçoes possaõ notú-se nesta primeira épbc'ha; e el•
les proprios , ~m prova da sua bóa fé ·, e do se_u amor
ao jus r~ , naó ·duvidando ·confessar e é-orrigir seus -e rros,
declaraô - 1. que os dous artigo.s addicíonaes . para ·serem
indu idos nas bases ·da . Coristicuiçaó,. ácerca da dotaçal}
d·'el-Rey e dos infantes, que vem '!' pagin·as 73 attribui·
dos ao deputado Bernardo Antonio - ·ae Figueiredo, na·6
foraó por eHe 'propostos, mas s·im pelo deputado Joaô de
Figue·i Fedo - 2. q/úe a ·pagi.nás ·102 a expressaô 'ácerca ·
.do ~depurado . Francisco 'de 'Lemos Bettencourt, as f.tltll.
votações ·foraõ .q uasi todas /;berae·.r,. ·dev-e restricramente
"'entender-se em cjmm.to aos neg-ocios 'da. ilha Terceira ·::
tal foi :a ·mente dos çollabora.d ores, e .só,· nesse sentido
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disseraô quasi todas liheraes -· 3· que a paginas 93 v·em
o deputado Francisco Barroso Pereira indicado substituro
pela Beira, sendo•o aliás pela provincia do Minho. - 4•
que a paginas 258 se diz su·bstituto pela provi~cia da Beira o deputado José Pedro da _Costa Ribeiro ·reixeira,
quando elle naó sómente veio eleito proprietario pela provincia da Beira , senaõ tambem pela provinda do Minho• .
Se de mais soubessem , mais seriaõ as inexacridóe.s
de que desde já dessem conta os coll.aboradüres : e prom.ptamente, e de bom grado faraD . toda a devida reparaçaô
~ quem quer . que ser possa ; pois que naó trabalháraó. por
nenhuma tençaó particular , tiveraõ 5Ómente em mi-ra a
utilidade publica; e -só por amor da parria e da J.iberd~
.de, desdenhando todos os presuppostas contratempos ·~
.empenháraõ em taó difficil tarefa.
· . '
Hayerá quem julgue .que para com este ou aouell~
<Se ·empreg-áraõ expressõe~ mui brandas , ou talvez m~i areuas ; porém os coUabora-dores {- com ()S au-tiOS á vista).
-disseraõ o que entendêra.õ, -e -na_ó ~J.hes pesa· , que esse hc
r0 character ·dos homens ingenuos. Se alguem houver que·
se julgue tratado em diverso- senti-do do que ltlerece, ~hi
tem a .liberclade d~im.pre~sa , fórme ~a- 5ontra· galeri-a.,
faça vtagens ao ;sol , ou a lua , ou onde qu1zer ; que ne$s~
caso os ·collaboradores., tod.os por cada um, e cada UlJl
por 'todos, ou., -nos -reriDQ.-s da justi_ça \cl.a hoa fé e hom:os.a
~ igoidade , faraó a dev-ida e já protestada reparaçaõ; ou,
como homens que ·só na l~y r.econ.heceQJ superi.oridade.,
desde já lançaó a luYa, e se manteraó firmes na estacada~
1

FIM DA I.

EPO C HA ~

A D V .E R T E N C I A. ·
Çoncluio-se a primeira épocha da galeria; isto he , aquet ... que decorre desde 26 de janeiro de 1821 até 4 de ju.
lho dq mesmo anno. Com a possivel brevidade se publi.
cará a segunda, ·~ successivamente as seguintes, o que se~ .
rá com a:nrecipaçaó annundado. Seraô ellas appreciaveis,
por is8o mesmo que, desde o principio da segunda épo·cha, tomáraó successivamenre assento no ·congresso os depurados do Brasil ; e, pela deducçaõ das opiniões, vo..
· tos , indicações·, projectos , e doutrinas ~xpendidas porca. ·da um, se pode'rá formar juiso seguro , e gen'uinamente
fundamentado, . sobre acontecimentos. talvez os mais im.
portantes da historiá do nosso payz , . e de que inui dif..
ficultosamente os estranhos, a posteridade, nem mesmo
os poves do Brasil poderaó ter perfeito conhecimento sem
o auxiJio de uma deducçaó chronologicamente especificada
-de tudo q·uanto , se lu passado a tal respeito. Neste sentido nenhum out~o escripto ppde ser ma,is interessante, nem
mais authentieo do que. a galeria; e até mesmo nenhum
mais ,apto para fornece r os materiaes systematica.mente elas.
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sificados , para se -poder compilar a historia do tempo.
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