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A execução deste preceito, que n lei fundsmentol irrpôz
as cortes, e corn esfiecialidade á camiira dos senhores de
putados, no art. 3(J, § 1.”, além de dar aos goúrnos
representativos urea gatanlia de estabilidade, e piadúal
desenvolvimento, conforme com as neeessidades e reetholamenlos socines: é boje da rnaior importancia, entre
nús, onde, pela primeira vez, se tracta da sua appliração,
h nossa existencia polilica : da sua exacta observancia ;
de sua seivera censura sobre aquellcs, que mais induiram,
quer no conselho do rei, (|uer nos campoif de batalha, quer
nas praças publicas, para alterarem, ou empererem sua
marcha regular, dependo o futuro bem-estar dos nossos
vindouros.
Não condemnaremos, pois, com vulgar impaciencia,
n commissão da camnra dos senhores deputados, a quent
este trabalho foi commellido, por não haver, no decurso
da primeira sessão, apresentado seu parecer sobre lãoim|)orlni^ negocio: vinte e oiloannos de intestinas dissen
sões,
que os partidos politicos, traclando sempre —
De Jury c^stitueifdo — e não— De jury constituto—^
que todos Mviamos jurado em 1826, linliiram, com me
noscabo do seu preceito, lodos os juramentos, demandam
delia a reais séria attenção. Durante esta poifiada luctn,
os principios mais oppostos da tlieoiia das leis sociaes,
foram invocados indistinctamente, nos campos dos parti
dos, para fazerem prevalecer, uns, sobre os oulios, seu

4
poJerio; assim vimos os sectarios do direito divino, appellar para o julgamento dos povos (a) para mudar go
verno edynastia, c os propagadores dos direitos do liomem
reclamarem o poJer, fóra e dentro do reino (6) fundados
nos direitos dynasticos, e suas tradicções : fatal incerteza
que, desde seu principio até ao cabo, agitou sempre o
passado reinado.
Firmar, pois, sobre inconcussas bases, tanto, quanto
o permittem as previsões humanas, o tbrono do novorei ;
desviar delle as ondas revolucionarias, que por tantas ve
zes se quebraram junto aos degráos do tbrono de sua au
gusta m3i ; impedir que, d’ora ávante, os homens cha
mados ao poder, se involvam no manto real, para opprimirem os povos, ou vice-versa, invoquem o nome destes,
para coarctarem ao soberano o livre exercido das suas
altribuições, são inquestionavelmente os fins destes traba
lhos; e se a carta impõe as camaras o dever de conciuilos, lei alguma nos veda de enceta-los, como amigos da
patria, e dynaslia.
PRIMEIRA REGENCIA.
A morte do sr. D. João VI, e os acontecimentos
politicos que a acompanharam, deviam trazer á nossa pa
tria, como trouxeram, uma nova éra da nossa existencia,
como nação independente; da qual deixando aos historia
dores a exposição dos variados successos e feitos d’nrmas,
e aos jurisconsultos as questões dos direitos que os deter
minaram, finalmente, nos resultam lermos inslituiíJBes e
dynastia.
Estabelecida em Portugal a carta constitucii^nal e a
sua dynastia, dois meios bem distinclos e oppest^se ofíereciam para vigoral-as entre nós, a íje n la u ^ as immu(а) Consulle-se o acto de acclamaçâo e juramento pelo
sr. infante D. iMiguel, em Villa Nova de Laureua, reino de
llespanha.
(б) Vejam-se os manifestos dos direitos da senhora D.
Maria 2-^, à Europa, e o de seu augusto pai o senhor D.
Pedro 4.“

G
ocçüo (leCoruclie loi ganlia peins tropas conslilueioiiaes,
e SÓ por ellas foram desarmados os inimigos, som que,
para faze lo, ressoasse um só canhrio brilaiinico. Tão
exaggeradas tem sido, em nossos dias, as pertenções dos
partidos extremos, que duas potencias alliadas intervinham,
em sentidos oppostos, na Peninsula, para conte-los em
seus justos lipiites; um exereito francez apoiara sua magestade catholica contra os excessos da liberdade, quando
as tropas inglezas corriam a Portugal para protege-la.
Esta desenfreada lucta dos partidos tem sido t<ào fe
cunda de acontecimentos, que a vista mal póde acompa
nha-los, sem que a memoria possa rete-los ; por isso,
d’entre os innúmeros documentos dessa epocha, apontare
mos aquelles que julgarmos mais proprios para confirmar
nossa doutrina. Pelo discurso pronunciado na camara dos
pares pelo digno par, conde de Villa Real, na sua volta
de Madrid, se avalia perfeitamente a situação em que se
achava o governo da senhora infanta regente : a lealdade
daquelle cavalheiro, seus importantes serviços feitos à car
ta e á sua legitima soberana, nessa lucta em que a final
succumbimos, e os factos a ella posteriores, tudo com
prova a doutrina por elle expendida na camara.
Durante essa guerra, os ministros da coroa respei
taram sempre as institinç.ões juradas, acatando a indepen
dencia do chefe do estado c respeitando as attribuições do
corpo legislativo; e quando as maiorias contra elles se
pronunciaram, em vez de aconselharem a regente a re
correr a esse tão funesto uso da appellação á urna eleito
ral. cassando a camara, resignaram o poder perante pre
cipitada censura. Da suspensão das garantias, pedida em
tanto extremo ao corpo legislativo, usaram com pruden
cia ; não se saciaram com ella privados ressentiment^,
antes em plena camara o joven ministro dos negocios es
trangeiros, hoje conde de Lavradio, repeti? com<Sí mão
no coração, pungido da dor: «Seja este o ultimo exem
plo da deslealdade portugueza, e possa a historia encobrir
aos nossos vindouros tão vergonhoso facto. » (a) Avaros
(o) Yeja-se o discurso do ministro dos negocios es
trangeiros, já citado.
B
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dns riquezas dos estados, o cofre das graças foi por clics
administrado com sobriedade; riSo o l'oram menos os das
rendas publicas, no dispendio das qiiaes se llie não apon
tam disperdicios : e se o deficit deslas os oluigou a contraliir empreslimos em diminuta escala, para Ihe fn/ctem
face, a junta dos juros foi dotada por modo, que a usura
nao levantou cabeça sobre o estado durante este governo,
que de harmonia com o poder legislativo, conteve essa
j)reponderancia monetaria, que hoje em dia elevada á catbegoria da nobreza, pertende avassallar o poder, (a)
Collocados pela nossa idade e relações intimas, que
nos ligaram a muitos daquelles ministros, entre os vivos
e os mortos, pedimos para todos o julgamento publico,
confiando afibutamenie na sua plena justificação ; muito
embora myopes estadistas digam, que sua politica applanára o caminho â usurpação.
As pequenas potencias, boje ligadas no systema ge
ral da Europa, foram e serão ainda por muito tempo,
arrastadas pelas grandes, nas suas crises politicos, iiidependentemente dos eiros, ou acertos dos seus governos,
nenhum estadista porá em duvida esta verdade, em vista
dos factos cotilcmporaneos.
SEGUNDA REGENCIA.
f

Em vão lucfava nesta epoeba o progresso da civilisação, contra a corrente retrograda ao seu desenvolvimento;
as instituições representativas se achavam abaladas na mes
ma França, e seus inimigos pareciam haverem jurado seu
exterminio nos restantes povos do continente; só na Ingla
terra, seu paiz natal, cilas encontravam guarida ; e posto
que as formulas fossem ainda respeitadas, para à sua som
bra se censurarem os ados de sua oniquillação, nenhum
Iiomem pensante conservava já esperança de as salvar.
Nesta epoclia, que julgamos haver bem descripto,
(a) Vejam-se os rclatorios e contas dos ministros da
fazenda, barão do Sobral, eM. A. de Carvalho, hojeviscoude
de ChaDcelleíros.

las do governo representalivo, sobre ns qtic, nlé alli, li'iiham governado a monarchia : ou se ivaviam estabelecer,
desde logo, todas as auctoridades e fôrmas do novo go
verno, ordenadas na constituição, supprimindo as exis
tentes; ou estas deviam conservar-se para gradual, c successivamente serem supprimidas pelas novas, á medida
que as leis orgánicas, e seús regimentos, se fossem con
feccionando na fôrma, c pelos modos que a carta dispunba.
Este segundo caminho distingue essencialmente, das
outras que se lhe seguiram, a marcha governativa da re
gencia de sua alteza a senhora infanta D. Isabel IMaria;
os seus ministros em vez de aconselharem essas tàofatacs
dictaduras, para fazerem precipitadamente essas leis orgâ
nicas, precisas ao desenvolvimento da carta, respeitando
nu divisão dos poderes nella marcados as attribuiçõcs das
camnras, preferiram antes retardar sua plena execução,
0 infringir'os seus preceitos (a); nessa harmonia, entre
os poderes politicos, confiava sua alteza, a ponto dc con
cluir 0 seu primeiro discurso, com que abriu a primeira
sessão das camaras de 26, com a seguinte e esperançosa
phrase: « Achámos Portugal enfermo e languido; deixámo-lo viçoso e (foreseente. »
J á nesse tempo uma guerra civil, fomentada por
influencia estranha ao povo portuguez, directamente apoia
da no reino visinho pela junta apostólica, vinha perlnihnr
este governo ; para suífoca-la, sua alteza recorreu á iutervenção do seu antigo olhado. Depois de observadas
todas as formulas prescrifitas na corta, para a admissão
no reino de tropas estrangeiras, (ft) um exercito inglez
desembarcou e se avançou até Coimbra ; não para repri
mir justos clamores do.s povos, contra os abusos do poder,
mas para apoiar esse poder legitimo, contra «ma faeção
irõlitar, que tania.s vezes arrojada para o reino visinbo,
delle %)!tava^em cessar a perturbar a paz no seu paiz;
(u) Vejam-se os primeiros discursos da alieilura das
camarss cm 1826 e 1827.
(ft) Vejü-se o discurso do ministro dos nagocins estran
geiros, pronunciado na camara eni 1827, anunneiaedo a
Viuda de tropas inglczas.
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pnssou a regencia do reino, ainda em nome de sua magestade a sr.“ D. Maria 2.“ paia o sr. infante I). Miguel, e
a liberdade pereceu entre nós, succedendo-se-lbe uin g o \eriio de facto.
Os publicistas antigos e modernos assás tem avaliado
a gravidade da responsabilidade individual dos subditos
para com os governos em taes calamidades : segundo a
caria conslitucional, só sào responsáveis os conselheiros
que subscreveram os actos pelos quaes a carta foi abolida,
e sobre o seu imperio restabelecidas as antigas usanças
governalivas; a proscrijiçâo os baniu da patria; e ein
quanto aos outros, que haviam cedido à oppress3o, uma
amtiislia nccessnria os confundiu comnosco, no restalrele^
cimento do governo da carta.
t e u c ií :h i .\

r e g e n c ia .

Em quanto isto se passava na patria, homens fieis
a seu juramento reuniam os companheiros e.xpatriados,
em torno da bandeira da carta e da rainha, hasteada so
bre 0 caslello de Angra, havendo solicitado ao sr. D.
1’erlro 4." para reassumir novamente o poder, e prover nas
circumstancias excepeionaes em que se achava aquella
bandeira. Os motivos que determinaram o real principe a
tomar a heroica resolução de correr em seu soccorro, e
os (irincipios em que a fundamentou se encontram desen
volvidos em muitos documentos, e finalmente colligidos
110 seu manifesto publicado a bordo da fragata B a i n h a
d e P o r t u g a l , em 2 de Fevereiro de 1832.
Esta regencia, impropriamente assim chamada, esbcleceu realmente um governo de facto, contra outro, que
se havia estabelecido em Portugal ; para debelar, pelas
armas, este outro, até ao restabelecimento normal da car
ia constitucional, exerceu uma dictadura, pr^pcisamente
tia li3’potliese em que o direito publico as tolera: a re
gencia da Terceira lhe foi subordinada. E ’ comtudo para
lamentar, que havendo esta delegação usado do poder
dentro dos limites prescriptos a estes governos, isto é,
v ig o r u io i

n a

c r is e ,

m a s

s c in

e ffc ito s

p e r m a n e n te s

fó r a
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della, os conselheiros, que rodearam o libertador, na sus
chegada à Europa, tanto o allastassem deste verdadeiro
principio; mas um genio frenético, que tinha sempre na
boca as mais submissas oblações de respeito ás formulas
dos principios representativos, e na cabeça a vertiginosa
mama de legislador e leformador do mundo, prevaleceu
no seu conselho ; o sjstenia seguido pela regencia da se
nhora infanta, no primeiro estahelecimenlo da caria, foi
condemnado; e essa informe collecção de leis da primeira
dictadura caliiii sobre o edificio social existente, com ani
mo determinado de não deixar nelle pedra sobre pedra :
os seus auctores, para firmarem sua fatal preponderancia
no futuro, sobre nós outros, que igualmente fieis, gemiamos na patria debaixo da oppressão, ou nelia ; cedendo a
esta, cumpriamos nossos deveres para com ella, salvas as
excepçòes, fácil Ijie foi convencer o real principe, que
mal conhecia o verdadeiro estado da patria, que havia
deixado na infancia, e cujo desejo era só entregar a sua
amada filha o sceplro dos portuguezes, unidos lodos n’ uma
só familia, encheram esses relatórios, que precedem suas
leis, monumentos vergonhosos das nossas dissenções, das
mais pungentes calumnias contra o mérito, inteiligeiicia
e carácter de tantos empregados, que sob o governo do
facto, prestaram valiosos serviços na recta administraçüo
da justiça entre os povos, na escrupulosa administração da
fazenda publica, facilitando até muitos delles o caminho á
restauração da carta; nelles lhe descreveram, com as mais
falsas cores, a desordem e falta de harmonia existcnles
entre todas as instituições, que até alli tinham dirigido a
acção govertiiitiva, instando pela sua plena aniquilação e
immediata substituição, pelo novo systema da administra
ção franceza (a) chegando a persuadirem-se de que essa
transformação social lhe abria mais promptamente as por
tas da piitriH, do que as espadas do magnainmo principe,
e seus valentes companheiros d’ armas. IVão pensávamos
assim nós outros, que oppiimidos nelia, ohseryavamos o
estado da opinião publica; os povos vexados e cançados
(fl)

Decreto de 30 de Julho de 1 8 3 3 , no relatorio.
2
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do peso de exiorsôes governativas e prolongnmenlo da
guerra civil, cslavam já dispostos em favor da mudança
governativa e pouco pensantes, menos crentes, ainda em
promessas, valor nenhum deram a essas tão decantados
leis, c CS homens pensantes só vimos nellas as diíficuldades e anarchia, que sua execução acarretava sobre o mi
sero Portugal, retalhado pela usurpação e de antemão di
lacerado por seus auclores.
Em quanto o generoso regente, à testa do exercito
libertador, procurava pacificar o paiz, recolhendo debaixo
da protecção do seu governo o povo porluguez, por uma
ampla amnistia, aquelles conselheiros progrediam no seu
enunciado systema.
Todos os tribunaes antigos, todos os corpos admi
nistrativos com que os povos estavam habituados, alguns
coévos com a monarchia, foram abolidos ; os seus impor
tantes cartorios foram encontrados em montão nos edifícios
da extincta inquisição, real archivo da Torre do Tombo,
e repartições publicas do Terreiro do Paço, para onde os
vimos conduzir a esmo nos carros das fundições e obras
publicas, confiados á guarda dos carreiios ; com o pretexto
vago de — não convirem ao bom e regular serviço da rai
nha e da patria, ou de haverem sido promovidos em
seus logares pelo governo defacto (a) foram demittidos os
empregados das diversas repartições publicas, substituindolhe homens, seus adeptos, pela maior parle destituidos de
habilitações e practica dos diversos ramos doseniço; pa
decendo assim dispôr do reino, não como pacificadores,
mas como conquistadores.
Finalmente, pacificado o reino, pela concessão d’Evora
Monte, 0 regente, fiel em observar suas promessas, con
vocou as côrles pelo decreto de 28 de Maio de 1 8 3 Î ; e
no dia 1 » de Agosto do mesmo anno essa tão desejada
representação nacional, finalmente reunida, oi^iii da pro
pria boca do regente illudido os elogios desses conselheiros,
que assim haviam abusado da sua confiança, durante sua
(n) Portaria circular aos chefes das repartições em
l.ishoa, da luesQia data, c tantas outras do seguinte niez de
Agosto.

il

lon^a dictadura; ao mesmo tempo em que, pelo sua parte,
nelliis reconhecia os poderes nacionaes, comellendo-lhe a
decisão da grave resolução sobre a regencia constitucional,
que duvia seguir-se, e que ellas Ibe confiaram, (a)
QÜART.V REGE^XÍA. ^
Na ampulheta do destino se esvaiam apressadas as
areias, que apontavam a curta duração da vida mais cora
aos portuguezes fieis â carta e á rainha ; do generoso prin
cipe, que em tão sombria hora para a liberdade, perde
mos no dia 21 de Setembro de 1834. Nesta regencia de
poucos dias, que entre nos passou como uma exhalação,
não se encontram actos notáveis de responsabilidade mi
nisterial, nelia só vèmos o ultimo scintiliar da luz, que se
apagava, provendo na suecessão da con a pela publicação
da carta de lei de 1.1 do Setembro de 1834, e prevenindo
a irresohivel questão de uma nova regencia pela lei de 19
do mesmo mez, declarando maior a senhora 1). IMaria II.
Se aos liistoriadores pertence narrar a vida dos reis e mot alisar seus actos governativos, sejam elles presos a relatar
com a verdade com qúe o fazemos neste curto periodo,
os últimos actos que nos legou aijuelle generoso e sempre
diurado pi incipe.
MAIORIDADE.
Todos os elementos das futuras discordias, que agi
taram 0 reinado da senhora D. Maria II, estavam pois
semeados de antemão ern volta do seu Ihrono, e foram
então previstos por nós outros, que respeitávamos nossos
juramentos; não foi deste porém que se formou a maio
ria do seu conselho; o partido que nelle prevaleceu, tendo
pela sua iulluencia nas eleições composto a enmara electiva
de proselytps seus. para dominarem a hereditaria, depois
de haverem delia (por acto dictatorial) excluido os que só
por um processo della deviam ter sabido, nelia introdu(fi)
cortes.

Veja-se 0 discurso do Ihrono, na abertura dessas
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ïirnm e?se<!, novamonte nomeados, ngrnniando entre elles
alguns alTaclos da mesma impureza, que havia dado causa
à expulsão dos outros ; isto é, servido corn o governo de
facto e concorrido ao auto dos tres estados, (u)
Muitos homens pensadores, que se assentaram em
uma e outra camara, recearam da desordem a que essas
impensadas leis poderiam arr astar a náo do estado ; mas
fracos, para seopporem â corrente, não vendo ainda con
firmados pela triste experiencia seus receios, confirmaram
ou antes toleraram sua execução; funesta concessão, que
degradando para sempre os camaras da elevada posição,
qtte pela carta lhe compete, emancipou osministi’os para
progredirem em sua arbitraria carreira sem receio da res
ponsabilidade. Desse tempo por diante, com poucas e cur
tas excepções, o corpo legislativo tem sido reputado entre
nós, não como orgão essencial para a confecção das leis,
e fiscal de sua religiosa execução, mas como importuno
estorvo para a execução frenética das que os ministros fazerp em seus gabinetes, camarariamente com os seus con
selheiros e privados amigos.
A mesma facção continuando no poder, não reco
nheceu mais freio algum que lhe embaraçasse o passo ;
(a) Carlos 2 ° de Inglaterra, chamado ao throno de
seu infeliz pai, amnistiou ioda a convenção chamada por
Cromwell, compondo com os seus niemhros a nova camara dos
communs, e na camara dos pares só excluiu os regicidas de
seu pai e os furiosos repuhlicanus VanI e Lamberte, respei
tando em todos os outros o direito hereditario do pariato,
retirando lhe só a sua confiança, exceptuando os doexercicio
Hos empregos piihlicos. Luiz 1 8 “, restituido ao Ihrono de
frança, empregou nos primeiros cargos piihlicos alguns dos
regicidas de sen irmão, e d’entre elles entregou a policia a
Fouchel. Novameule chamado depois dos cem dias, ainiiislioii
lodos os que haviam seguido as parles de Bonapaile na sua
appariçào na França, menos o Ney, que com a vida (lagoii
o antigo ressenlimeiilo. Na nossa mesma camara dos pares
estão sentados alguns que concorreram aos 1res estados,
foram senadores da constituição de 38, e hoje são paies
pela carta restituida. Assim foram, e hão de ser sempre
avaliados os prejuros políticos.

parn dar á execiiçSo suas leis, tiaclou de [ironirar <iulro
sens proselylos os empregados cotnenienles ; leiido-se já
desembaraçado dos empregados que arbitrariameole demittira, para os empregos da magisiratura, sem rousideraçào com direito do accesso e longo serv iço, vimos sobre
a llanca de um ministro formar uma lista, a que se deu
o nome de quadro da magistratura, da qual, com muitos
outros que baviamos recusado nosso reconbecimento ao
governo de facto, nos vimos excluidos, e nclla comprebendidos os que Ibe liaviam cobardemente prestado preito
e bomenagem, fugindo depois para o estrangeiro; assim
nos foi cortada nossa carreira, com os frivolos pretextos
já apontados, ou de nos adiarmos em commissào fóra do
quadro.
Para os empregos, que pela lei administrativa crearam, não se procuraram habilitações algumas ; assim vimos
os prefeitos, depois administradores gemes, e boje govern.idores civis, entrarem no exercicio da ruais importante
magistratura, sem terem a menor idéa de seus deveres;
as cartas de formatura nas scii ncias exactas ou philosopliicas foram preferidas ás de direito; e para outros pro
curou-se n representação da familia, ou o sinifiles patro
nato dos ministros, desacreditando com laes empregados
nina instituição, (lue confiada a outros, poderia talvez es
tar já acreditada no paiz.
Nas repartições fiscaes se proseguiii no mesmo sysfema, dejiois de lançados fóra os que iiellas liaviam tra
balhado toda 0 vida, e que possuiam, além dos conhecimentos de contabilidade, os da nossa legislação fiscal ; ndla
foram iniioduzidos babeis esrriptiirarios, mas com ell"S,
para ajuda-los, entraiam muitos, não com as habilitações
das aulas do commercio ou academia da mar'iilia, d’aiites
exigidas, mas que mal sabiam as quatro ojierações em
numeros inteiros; e assim foram convertidos os antigos
tribunais fiscaes, em um grande escriptorio de uma casa
de commt-rrio, onde a vontade do dono da casa, isto é,
o niinistio, imperava, o não as leis, mandando p r ó f o n u a
ouvir, em alguns casos. o,s procuradores da coroa e fa/<‘ndo, cujos rolos muitas vezes tem sido contrariados pelos
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cliis repai lições do Irilninnl do lliesouro; sendo as
sim interpretado o artigo l io da caria, no g 13, que o
seu real legislador nella linha inserido, para corlar pela
raiz o patronato ! !
üessa dictadura tinham saliido outras leis, que,
ainda que precipitadas e extemporâneas, podiam comtudo
justificar seus auctores, quando hem aproveitadas nos seus
eíTeitos se convertessem estes cm beneficio publico; fallo
das que aboliram o clero regular, incorporando sua immensa pro|)riedade nos proprios nacionaes ; as que aboli
ram os direitos lerrilonues e os dizimos, cuja riqueza bem
aproveitada teria mudado inleiramente a facedopaiz; mas
como foi decepada tanta fortuna? Sem nada aprenderem
dos erros alheios, essas propriedades foram em montão
postas em venda, e sobre sua hypotheca foram, á maneira
dos assignados da assemblée constituinte de França, emitlidos assignados, a que chamaram titulos admissiveis na
sua compra ; destes se deu, cem mão larga, um valor
firodigioso sobre justificações graciosas de prejuizos exa
gerados e serviços largamente avaliados, ou ordenados não
satisfeitos, que caliindo em massa sobre os poucos metaes
circulantes, depressa cabiram no mesmo descrédito dos
assignados fraoeezes ; a propriedade, abundando no meríohlo, desceu ao mais infimo preço, e com ella foi depre
cióla toda a propriedade individual; fazendo-se sobre uma
e outra, não a divisão promeltida pelos povos, mas umas
poucas de fortunas collossaes e escandalosas de alguns pro
tegidos, (jue souberam aproveitar se da riqueza, que proverbialmente se disse se entornava das janellas do thesouro : esses direitos abolidos, que deviam ser sujeitos a me
dirás e lentas remissões, foram enriquecer com desigual
dade aqtielles que os pagavam, sobre os que por mais alto
preço tinham comprado propriedades com elles não one
rada : os dizimos, que além de sustentarem lodo o clero
secular e culto religioso, já socularisados, em parte, fa
ziam um renJimeulo do estado, quer nas commendas, com
que se pagavam serviços, e que hoje gravam o orçamento
com as pensões que os vieram supprir ; quer em rendi
mento positivo e valioso nesse cofre das commendas vagas,
f I . e f i ’S

fornm abolidos sem que se curasse de supprir sua falla.
As casas do infantado e rainha, (|uc faziam parle (la dotaçüo real, sem onerar o orçamento, onde eram enconIrados sens rendimenlos como os da casa de Hragança,
airida exislenle, foram do mesmo modo desbaratadas ron.o
todos os oiilros bcns, chamados proprios da coron, e dis
sipados seus fondos nas despezas correntes. Com esses úl
timos rendimentí s se havia, alé enlîio, atenuado a divida
nucluante, a cojo pagamento se achavam applii ados ; (o)
e qual é boje o resultado que se seguiu a tão irrell'.xlido
syskma ? Augmentada a despeza por essa nova e dispeiidiosissima administração; pelas despezas e sustentação de
todas essas repartiçiães, que antes se entcrtiuham poress;s
rendimentos dissipados, e diminuida de lodos elles, a única
medida em (pie pode hoje resumir-se a administr ação, con
siste em gravar o paiz com novos impostos, c cercear as
verbas do orçamento, como ha dez an nos vetnos fazer
couslantenierrte.
Itestava ainda por explorar outro meio, sempre rui
noso, para obter meios de continuar, depois de dissipado
0 passado, cahindosobre o futuro, fallo dos empréstimos;
para obter estes do corpo legislativo vieram as promessas,
sempre repetidas cm taes oceasiões, dos grandes meilioíumentos que a civilisação produziria no futuro, o augmento
maravilhoso da agricultura, o rápido desenvolvimento das
ailes, activa vivicação do commercio, emíim, o que hoje
se comprehende nessa eufonia phrase (fomento) ; essa res
tante [larle dos bens imcionacs, não vendida ainda, foi
descripla como uma liypolheca inexhaurivel, c assim fo
rnm arrancados às enmaras incautas os votos do confiança.
Obtidos elles, os empréstimos se repetiram até onde o
perrnittiu o valor da liypolheca, mos esta fonte cm breve
se estancou ; e aonde ficaroín esses canaes e estradas [iromeltidas, para facilitar á agricultura, artes e commercio
interno os meios de midti(dicar suas relações? Onde fica
ram esses bancos provinciaes, que deviam proporcionar-lhe
(n)
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Veja-se o orçamento apresentado nas camaras de
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os fundos precisos ao sen descnvolwinenlo ? O romance
estove na l)oca dos niinislros, mas essas promessas, lào
alToulamenle pioniettidas, foram atrozmente desmentidas,
pois o producto para ellas pedido, foi logo dissipado, como
o liavia sido toda a outra anterior receita.
O facho das discordias intestinas, que o imperador
tonto lia'ia trabalhado por apagar entre nos, se ateava
cada vez mais, em vista do procedimento de taes admi
nistrações; o seu fogo, que ja havia calado entre os car
listas, ap|)areceu correndo o anno de IS-od; essa parte,
que alé então liidia retido exclusivamente o poder, foi
accusada publicamente de seus abusos, debaixo doepiteto
de devorislas; a outra, basteando a liandeira de carlistas
pinos,. começou a combate-ios; entre estes mesmos outra
subdivisão lavrava surdamente. Os boinens, sempre pro
pensos a procurar fora de si as causas dos proprios erros,
começavam a accusar as instituições de faltas de garantias,
e posto (lue nada se intentasse contra a carta e rainha
juradas, foi fácil anlevèr, que a primeira corria risco, e
que em roda do tlirono da segunda se amontoavam amea
çadoras dífliculdades, para remover as qnaes era forçoso
derribar do poder os homens já desScieditados nolle, c
lepelhdos |iela quasi unanime opinião publica, substituindolhe outros, que apoiando a sã doutrnia de íidelidade á
carta e rainha, cortassem o mal de tantos abusos, e re¡lellisse paru um e outro lado riuaesquer tentativas contra
a ordem estabelecida.
Sua mngestade, sempre leulmente informada pelos
orgãos desse novo partido de quanto nolle se passava, (a)
houve por hem chamar ao seu conselho o ministerio Lou(«) Fui secretario nesta associação, onde pela primeira
e ultima vez, ine iuvolvi na política do meu paiz, perante o
qual jtámais declinarei minha responsatnlidade. Conservo em
meu poder parte das aidas das suas leniiiõ' s ; uoin ellas na
iiiâo, posso provar que seus trabalhos se dii igiram umeamente
a remover do puder aquella adinmistraçàu, [lelus meios coiistilucíunaes, prucuraudo levar a cainaia uma re|)resenlaeãu
expressiva da vontade do paiz. (Js nossos trabalhos foram só
eleíturacs, u repentina queda du iniuisteno lauto veiu sur-

17
re-iro, em Novembro do dito anno; ministerio singular
pela sua rigorosa observancia da carta, contra a quul na»
póde ser laxado dc haver commettido um só abuso, antes
pelo contrario, sua firmeza em respeitar seus preceitos,
iundamenlou a sua sabida do poder, por oceasião da no
meação do commando em chele do exercito.
A responsabilidade que aqueiles conselheiros de si
declinaram, e que seus successores contrahiram, deve ava
liar-se pelas consequências funestas, que até ao presente
se tem seguido, entre porluguezes cidadãos e soldados, que
entre nós veiu estabelecer esse verdadeiro status in statu.
A tempestade, jà prevista pelos sinceros amigos da
carta e da rainha, passados esses cinco mezes de bonança,
se avançava de um e oulro lado sobre estes sagrados objeelüs; em vez de respeitarem a carta, os ministros só
tractavam de illudir suas disposições; no decreto convoca
torio do corpo legislativo, em cortes extraordinarias, da
2 dc Abril de 18-36, foram restrictas suas attribuições,
nessa singular disposição que lhe ordena — resolverem as
proposições do poder executivo ácerca de materias urgentes
— termo vago, que mais se assemelhava aos da convoca
ção dos antigos 1res estado.s, do que a uma convocação das
côrtes, segundo a carta ; se se não tractava da revisão da
constituição, a linguagem das leis não ndmitte redundan
cias, e lá estão marcadas nella as attribuições das côrtes,
e SC destas se tractava, lá estão marcadas as formulas úni
cas, por que ella deve reformar-se; e não por iniciativa
ministerial ou oulborga do throno, como últimamente so
practicou nesse chamado acto addicional.
Nessa camara, filha de uma eleição livre, se apre
sentou uma.maioria compacta, que fulminou os actos do
preheader nos, que os que d’entre nós foram chamados para
formar oulro, não poderam executar lào honrosa missão, tão
pouca era a ambição do poder entre nós: se passados poucos
dias 0 sr. conselheiro Loureiro formou o seu ministerio, foi
porque uma manifestação tnniuiluana, a queuós e elle fomos
inteiramente estranhos, o constituiu nessa dura necessidade.
A revolução de .Setembro nada leve decommuin com os nos
sos trabalhos, oules delies foi orna funesta ahherração.
3
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poJcr, cujo ex.ime llie compete, quer seja em sessão or
dinaria, quer extraordinaria : a panacêa da dissolução lhe
foi fegamente appiicada pelo decreto de 4 de Julho do
mesmo anno, em cujo relatorio se encontra este singular
jiaragrafo :
«A carta constitucional, que nuctorisa Tossa mages« tade para convocar extraordinariamente as camaras,
« quando assim o exija o bem do reino, posto que não
• exclua a iniciativa do poder legislativo, nem por isso lhe
• entrega o direito de preterir as propostas do governo, e
« muito menos de negar-lhe os tramites legítes do exame
« e discussão. »
Os ministros interpretavam portanto acarta, torcen
do com a sua sofistica hermenéutica o sentido obvio e claro
do § 2 “ do art. 71-.°, combinado com os que marcam as
attribuições do poder legislativo; essas propostas, que a
enmara preteriu, para entrar logo na discussão do orça
mento, eram sobre objectes de fazenda e impostos ! ! Nada
aecrescentaremos, pois, para serem avaliados e.sses abusos
do poder, com que se abriu porta franca a tantos outros,
que se repeliram durante o reinado de que nos occiipamos.
Todos os partidos abusam do poder, abherrando das
suas proprias crenças, quando nelle predominam a conser
vação do equilíbrio entre elles é a verdadeira maxima go
vernamental : por isso os governos só pódem ser estáveis,
quando, estranhos-a esses partidos, tem na sua superiori
dade a força para conte los nos seus justos limites
Esta força porém estava aniquilada: em vão esse
ministério pertendeu revive-la, junto da urna eleitoral,
pondo em practica essa miserável Iheoria das iniluencias
do poder no exercicio do direito do voto, hoje introduzida
na practica, contra as mais sagradas garantias dos direitos
dos cidadãos, e que deslroe, pela base, toda a preemi
nencia dos governos representativos sobre os absolutos,
transformando a urna eleitoral do apuramento dos homens
probos, intelligentes e patriotas, no penedo da fabula, por
onde trepavam e se despenhavam os ambiciosos : batidos
nesse mesmo campo, para essa camara que já não funcoionou, foram eleitos em grande maioria, os homens que
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mais garantiam pelos actos de sua vida passada, a esta
bilidade da carta e dynastia ; perante ellacaliinam legal
mente os que assim linliam abusado do poder, se bem
poucos demagogos insodridos nSo houvessem arrastado
muitos esjiiritos juvenis e inexperientes, pura mancbarem
com um prcjurio sempre negio, e boje perdido cm seus
eíTeitos, a até enlào irnmatuladu bandeira da liber
dade.

Sobre este outro governo de farto (ou fase de nossa
revoluçno), repetirei pela segunda vez o sentença do nobre
ronde de f.avrodio — «Seja este o ultimo excnifdo da
« deslealdade porlugueza, e possa a historia encobrir a
« nossos vindouros tilo vergonhoso facto. » — Neste governo
fugitivo da carta, nenhuma applicaçílo tem seus principios
paia apreciarem se os seus abusos : aos historiadores e nfio
a nós pertence avalia-los ; comludo elle liga por tal medo
com a cadeia do trabalho a que nos proporemos, já por
iiào haver trahido como a usurpação o juramento dynastico, já por haver respeitado os principios fundamenloes
dos governos representatiíos, que não podemos eximir-nos
n percorre-b) rapidamente, tributatido a justiça devida aos
homens, que durante elle exerceram o poder, A inslrucção publica mereceu nos seus agentes séria alteiição, a
protecção das artes chamou os seus cuidados, e sobretudo
a economia dos rendimentos públicos, até elles tào louca
mente dissipados, firmou neste reinado uma dislinola epociia. Na presença dos conflictos dos partidos, sua acção
foi enérgica, mas passados elles, os rancores vingativos dos
sectarios do absolutismo nào os dominaram, em vez das
proscripções e das masmorras, as mais generosas amnis
tias. aconselhadas á soberana, acobertaram debaixo do seu
real manto vencidos e vencedores.
As illusòes, que haviam dadocau^a áqiiella nbherraçâo da carta, tinham passado para todos os ánimos gene
rosos por cilas illudjdos ; a constituição, confeccionada em
38, prova bem quanto mais convinham ao paiz as formas
governativas de justo meio, consignadas na caria, do ijua
as puras democráticas da constituição de 2á : só restavam
portanto os escrúpulos da leviandade, com que se havia
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tomndo a mvem pela deufa, deilando abaixo a carta, em
vez dos homens, que lhe negaram o respeito.
Neste periodo de nossa revoIuçSo social, em que
muitos só véem um triumpho e uma derrota do partido
democrático, muito se avançou comtudopara a estabilida
de governativa com o regimen da carta e sua dynaslia:
a experiencia desenganou a muitos, que os males rápidos
n3o vinham das instituições, mas da quasi continua abherraçSo dos seus preceitos, principio inquestionável em todos
os paizes constitucionaes, mas ao qual os nossos chamados
homens de estado, n5o tem capacidade, nem amôr de pa
tria para sujeitar-se. Esta epocha tinha portanto percor
rido seu periodo natural ; voltar á carta era já uma tran
sição necessária.
Maldito seja o homem que não préza a quarencia
politico : não competia pois aos primeiros chefes desse
partido sujeitarem-se, a si proprios, a essa humilhação;
mas sim a um desses Prolheos politicos, de quem a his
toria só faz commemoração para marcar as epochas das
grandes crises, pertencia levantar o grito, que de facto
levantado no theatro do Porto, foi repercutido em todos
os pontos do reino em 1842, e dessa data continuaremos
em nosso proposito.
Sua magestade a senhora D. Maria 2.", por esse
facto desaíTrontada dos partidos (digo desalTrontada dos
partidos, pois ninguém ourará contradizer-me vendo junto
do seu throno os tres soldados, que assignaram o decreto
de 1 t de Fevereiro) promulgou aquella decreto da sua
doutrina, e das disposições tomadas pelos poucos actos
daquelle curto ministerio, rccàia sobre mim, sobre os fi
lhos do sempre chorado irmão, que em Torres Vedras
pereceu victima das suas profuirdas convicções politicr.s a
responsabilidade, que comnosco não declinarão, por certo,
os seus homados companheiros nos perigos, duque da Ter
ceira, e conselheiro .íosé Jorge Loureiro.
A impunidade absoluta de toda a qualidade de cri
mes contra os direitos dos cidadãos, e contra os proprias
instituições perpetradas pelos ministerios, que seguiram a
este 0 desprezo ocinloso das disposiçõies da carta, no ca-

pitillo 6.” do titulo S.«, § § 1.", 2.*, 3 " , 4." e S ” do
artigo 103, a falta dessa lei de responsabilidade, ordenada
no artigo 104, tantas vezes lembrada c minea salisfoita,
tem durante este tempestuoso reinado absolvido Ioda a
casta de crimes, que pódem cometler-se abusando daronfiança do soberano. Se a doutrina do citado rapdulo não
póde ser exeqiiivel, risque-se por uma vez da cnilaronstitiicional para não enganar os povos ; se o é, granSe tem
sido a traição de tantos procuradores desses mesmos povos,
que durante 28 annos tem subido ao parlamento, sein
curarem de cumprir este sagrado dever.
Animado por esta criminosa impunidade, de dentro
do proprio consellio da soberana se anojou o conde dc
Tbomar a ir levantar no Forto esse grito de revolta,
crime do qual, nem a propria ordem por escripto da so
berana, quando existisse, podia relevar-lhe a pena, lomo
é expresso no artigo lOS da carta.
Uma lei pois de responsabilidade, tornada eíTertiva
e rigorosa contra esta classe de criminosos, é tão neces
sária no estado da desmoralisação presente, para o bem
da ordem publica, corno a rigorosa execução das qiie exis
tem contra os salteadores c assassinos, que igualmente
impunes, ameaçam a vida e propriedade dos cidadãos paciliios.
Seis volumes de uma legislação informe, pela maior
porte antonomien aos preceitos do codigo fundamental do
estado, apenas auclorisnda com o placet das siircessivas
edrtes, sempre subsei vientes ; toda a qualidade de aliusos
do poder formam a responsabilidade dessas administrações
que se seguiram, até que a nação revoltada contra cilas,
tentou sacudir tanta oppressão.
Este povo portuguez, exemplo de fidelidade a sens
soberanos, levantado nas provincias do norte e segundado
em todo o reino, entrou immediatamenle na ordem, logo
que esse homem ambicioso e turbulento fugiu espavorido
d’entre nós, e foi substituido pelo ministerio do nobre
duque de Palmella, este ministerio tentou, mas debalde,
pacifirar o paiz, satisfazendo por um lado a exigencias do
partido sctembrisla, cujas ambições ainda opparcceram cm
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poupos dos seus membros, e por oiitrn pnrle convidando
para tomar parte com elles nessa administração ao nobre
duque de Saldaniia, cuja preponderancia no exercito, de
veria, de accorde com elle, contribuir poderosamente para
a tão desejada reurtião da familia portugueza, em torno do
throno da soberana iNingoem condemnará como abusiva
do poder a gerencia deste miniderio, nem mesmo- sua
concil'atlora politica; o marechal recusou o convite para
derribar do poder esses ministros, empolgando-o pelo gol
pe d’estado de 0 de Outubro. Absolutista em 23, dema
gogo em 28, carlista em 32, quiz ainda o marechal Sal
danha ser tyranno da [ir.tria em l-G ; contra elle se revol
taram todos os verdadeiros amigos da carta e da rainha :
ahandonndo dos seus amigos, t^ mido pelo resto do paiz,
o imperio da espada era o que lhe restava, para com cila
siiíTocar a liberdade na patria ; com ella, pois, se arrojou
temerario sobre o povo revoltado, chamando novamente
80 seu conselho o proscripto da patria, c sollicitando em
nome da soberana u auxilio dos seus ailiodos, não hesitou
em humilhar o poder nal a receber delles a lei restriili'a das suas mais elevadas regalias na livre nomeação
dos seus ministros, mas até na livre escolha dos empre
gados privados da sua familia, que conforme as condições
expressas nesse degradante protocollo, foi obrigada a modi
ficar.
Se como acima dissémos, a espada do nobre du(|ue
da Terceira linha em 1827 desarmado nos campos de
Coruebe os inimigos da carta e da rainha, sem que (lara
faze-lo ressoasse um só canhão brilannico ; não aconteceu
assim ao duque de Saldanha, que como aquelle não combalia contra os inimigos de tão sagrados objectos, mas
sim contra um povo fiel, que se revoltara para salvar a
rarta e livrar a sua soberana da coacção de uma fucção,
roja existencia o proprio dut|ue de Saldanha apregoou na
sua mais recente revolta, contra os ministr.vs corruptos c
corruptores, que elle mesmo havia firmado nos conselhos
da soberana. Os caribòes brilannicos ressoaram porém
desta vez no littoral das costas porluguezas contra portuguezes, caso jãmais visto desde a origem desta monarciiia.
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clinmndos conlro a patria pelo duque de Saldütilin. I.nmentem muito embora seus amigos a cegueira de lito des
mesurada ambição, mas baja entre nós outros portuguezes,
que exija com >oz leal e firme a responsabilidade de tão
fratercida criminalidade. Iteparla se pelos seus companlieiros nesse ministério a responsabilidade dos outros abusos
do poder, por elles praclit ados nesse barbare uso que fi
zeram da suspensão das garantias, deportando para os
presidios da Africa os mais zelosos defensores da rainba
e da carta, opprimindo os outros nas prisões por longo
tempo, o que só ás potencias estrangeiras e não a elles
deveram a liberdade, bem como a de todas as concussões
e arbitrios, practicados nos outros ramos da publica ad
ministração, paia o que sobejam os documentos ern que
.«e fundem os julgamentos dessa fatal epotília do reinado
que percorremos.
A nação tinlia exhaurido nessa lucta todos os seus
exforços para reivindicar os foros que a carta Ibeouthorgára, c de que pela falta de sua execução se acba ediiiIbada por tantas administrações ; desarmada por forças
estrangeiras, aguardava, soífrendo, o momento de recon
quista-las legalmente, e nada podendo confiar no versátil
carácter do duque de Saldanha, olbou com desprezo para
essa ultima revolta do marechal, de que finalmente resul
tou a actual situação que nos opprime : nem os liomens
verdadeiramente liberaes, podiam já duvidar de suas con
sequências ; os poucos que ainda nella se comprometterain
com a fallaz esfierança do compromettimenlo do program
ma do duque, bem depressa delle se apartaram, só pou
cos renegados de nossas crenças conslitucionaes, alguns
adeptos da sua clienleila e outros sem opinião alguma
política, c.ompozeram a actual administração, caricata so
bre todas as outras, em desprezar o cumprimento dos de
veres que lhe impõe a carta, que escarneceu invocando a
doutrina do decreto de 10 de Fevereiro, reformaram a
carta, não como ella dispõe e o mesmo decreto determi
nava, mas por entrega e aceeitação. Reassumindo todos
os poderes públicos, legislaram e deram execução ás suas
leis sem a concorreiicia dos corpos legislativos, criaram

novos trilumaes e empregados, eslubeleccndo-llie ordena
dos, alteraram o svsUfina dos impostos, sem com elles llie
importar; e quando uma camara, cuja eleição não poderam diminuir, duvidou de dar seu assentimento a tanto
aibitrio, o abuso do principio da dissolução dessa camara
foi por elles) aconselliado ix soberana, para pelo mdo da
irais immoral influencia nas eleições, reunir outra que
servisse de chaficellaria aos seus delirios governativos ;
aviltando (inalmente a dignidade do paiiato, a ponto de
llie ser,)rcjeitada tão distincta nomeação entre lodos os
paizes, que possuem instituições iguaes ás nossas, por
muitos bomens distinctes, e alguns cheios de serviços fei
tos com lealdade à rainha e à carta.
Assim concluiu o infeliz reinado da senhora D. Ma
ria 2.“, deixando em nossa terra quasi exangue a ai vo
ie da liberdade, que seu pai plantãra, que ella carinbosnmentc cultivara, abrigando-a, contra tantas procellas, e
que a Providencia ha de permittir ainda que robusteça,
e prospere depois de arrancados os abrolhos que a defi
nham. pela mão robusta do nosso esperançoso e novo rei,
o senhor D. Pedro 5."
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ChCOE^iTA ANHOS DA VIDA
D O

Mieiîiçâ,
J. M. da Silva Vieira
PU ILICADO

Pelo Livreiro Calder.
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