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SECÇÃO

Formula» evolutiva de Lagranse*

1. Seja dada uma funcção de {x) de qualquer natureza,
representada symboücamente por/'(a;), cujo desenvolvimento
se pede, sob a fôrma de f(x+h), cm uma serie ordenada
segundo as potências inteiras e ascendentes de (h).

Faça-se

sendo a nova funcção designada por (f) da mesma natureza
da proposta; a saber: algebrica, ou qualquer das transcen-
dentes; e (a) um coeíficiente indeterminado de (h).

É evidente que a equação (1) terá sempre logar, qualquer
que seja o valor assignado a (h): com effeito, fazendo A=0,
tornam-se idênticos os dous membros da equação.

Ter-se-ha semelhantemente
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f\x 4. àh) — />) + a/i f[x+M)

/»(* -f- M) — H«) + ^H* + c/i'
etc.

Fazendo as convenientes substituições na equação (1), virá

+ aW4fvM

+ (ate.. .<) An_1 /n~3+ (•*• • •«)^W**)

A simples inspecção do segundo membro desta equação
faz ver, que os coefficientes constantes [a, b, c.. J) podem
ser determinados independentemente do ultimo termo da
serie em que è factor f»(x+9h); o qual por outra parte po-
dera considerar-se mllo, na supposição de ser a serie infinita
e convergente.

Para esse fim tome-se a funcção f [x + 1 + h) para ser des-
envolvida pela formula (2), até um dado termo, o quinto;
por exemplo, em duas series que deverão ser equivalentes;
a saber: a primeira, segundo as potências de (1+a); e a
segunda, segundo as potências de (h): e ter-se-ha

f(x +1 + h)-f(x) + (i+A) P(x) + a (1+*)TW
+ a& (1+A)7m (*) + obc (*+Wv W

- f0»+1) + h f (x+1) + a h2 r Gc+i)
+ fl6m*/nl («+1) + abch" r (x + \)

Desenvolvendo as potências de (1+a) no primeiro membro
desta equação, e f(x+ 1), /"(ff-M), etc, no segundo
membro, pela mesma formula (2); virá
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f[x) + i
+ 2aa
+ ah2

/"(«) + ab
+ 3aM
+ 3a&a2
+ abh*

ri{%)+ abe
-{-àabch
+6a&ca2
-j-4a&ca5
+ abchk

f[x)

= f[x) + f[x)+ m +rw
+af[x) +ar[x)
-\-abfm[x) +abf"[x
+abcfv[x)

h+ rix)+ rw a6/i5-fHa;)|a&cft4

Supprimidos os termos communs a ambos os membros
desta equação; a saber: todos os que formão a primeira
linha do primeiro membro, e os últimos de cada uma das
suas columnas;resultam, da comparação dos termos affectos
da mesma potência de [h) e da mesma funeção de (x) em um,
e outro membro, seis equações, das quaes são distinetas só-
mente as tres seguintes; a saber:

U.hfx(x)^hf[x)

Zab.hfl\x)=>a.hfn[x)

iabc.hp"[x)^ab.hr{x)

Destas equações se tira

0~.jp tV 3 ' C~*T

Se o desenvolvimento da.funeção proposta fosse levado,
em cada uma das duas series equivalentes, até os termos que
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tivessem por factores (d, e, f, etc.), seguindo a ordem dos

factores(a,&, í) acima determinados;•achar-se-hia seme-
lhantemente

1
d = ~ , e = 

jr, f—J* elc'

Substituindo, pois, os valores numéricos de (a, b, c, etc),
na equação («.); ler-se-ha

(3) f [x+h] - /• [x)+hf (x)+~ r w + ^ r w

i 
234 

/ i-/... . 
234 n

O ultimo termo da serie, que fôrma o segundo membro
desta equação, tem o nome de resto, ou complemento da
serie, emquanto não fôr nulla f*'[x), ou infinito o numero
dos termos desenvolvidos. Nesta segunda hypothese o termo
complementar da serie tenderá a approximar-sedo termo que
o precede, ou do subsequente, á medida que (n) se appro-
ximar do infinito, até que se tenha

hnfn](x) hrfn){x+eh)t
1.2..n~~ 1.2..n

qualquer que seja o valor íinito de (h): c neste caso será 0=3 0.
Este resultado suppõe, que a serie é sempre convergente;

porque de Outra sorte não exprimirá ella a quantidade finita
representada por f (x-\- h).

Se por outra parte suppuzer-se que o termo complementar
da serie é transportado á origem do seu desenvolvimento ,
deverá ter logar a seguinte equivalência, guardada a notação
convencional.
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f[X+h)^kêfn[S}+$k)

Para que haja identidade entre os dous membros desta
equação, deverá ser

9 = 1

Deste e do precedente resultado se conclue, que o coefli-
ciente (0), que entra na expressão do termo complementar da
serie, è uma quantidade variável que tem por limites abso-
lutos a unidade, e zero.

Foi no intuito de bem caracterisar o termo complementar
da serie, que nos havemos notavelmente afastado do pro-
cesso analytico empregado por Lagrange na deducção da
bella formula representada pela equação (3); chegando nós ao
mesmo resultado por um methodo mais simples, e mais di-
recto, sem quebra (em nosso entender) do rigor analytico.

Uma vez conhecida a lei que seguem os coefficientes nu-
mericos, que affectam os termos da serie a partir do primeiro,
poderá dar-se ao desenvolvimento da formula (3) a seguinte
expressão, que, á par de notável simplicidade, tem a van-
tagem de representar o desenvolvimento indefinido da serie;
a saber:

(4) f(x+h) = f[x) + hfl(x+6h)

Assim, querendo-se levar o desenvolvimento da serie até o
2°, 3o, etc, termos; ter-se-ha

(*) É evidente que o factor (h') não pôde ter outro divisor senão a unidade,

para que a expressão do termo complementar represente neste caso a somma
total dos termos da serie, a qual se tornaria infinita, se o divisor de que se
trata fosse sero.
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Etc.

Esta propriedade característica da formula (4) nos induziu
a dar-lhe a denominação de evolutiva.

Para que a formula (4) se torne applicavel aos usos da ana-
lyse, indispensável è conhecer-se previamente o que devem

exprimir (fl(x), fn(x), fm(x), etc.) em relação á f(x)

dada: e passamos a mostrar a maneira por que desta funcção
se deduziram aquellas.

A formula (4) dará a equação seguinte:

Se, pois, fôr conhecido o desenvolvimento de f (x+h) até
o segundo termo da serie, sendo esta representada do modo
seguinte

fW+hA + VB

o primeiro membro da precedente equação será divisivel
por (A); e fazendo depois h = O, em ambos os seus mem-
bros; virá

A—f[x)

Ter-se-ha semelhantemente, usando da mesma formula (m)
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IV

ffp^% "tifc
fl %.CO" !- 5-E-GAL 1

d'onde se tira, fazendo h = o

Procedendo deste modo, ficarão determinadas todas as
funcções que entram na expressão do desenvolvimento da
formula (4) até o termo, em que se quizer parar.

Lagrange, na sua preciosa obra intitulada— Theoria das

Funcções —, chamou as funcções í f1 [x)} fl[x), fm (x), etc.J
Ia, 2% 3', etc, derivada de f[x).

2. Applicação da formula (4) ao desenvolvimento do bi-
nomio de ftewton (x+a)ra, sendo dada a funcção (ar).

Posto que o desenvolvimento do binômio proposto até o
segundo termo da serie seja conhecido pela applicação das
noções elementares da álgebra, qualquer que seja o expoente
dado (m); a saber, numero inteiro ou fraccionario, positivo
ou negativo; nós supporetíios, no presente caso, queé(m)
numero inteiro e positivo: e ter-se-ha

m m ( m—i\
[x-{-a) =x + a\mx )+a?B

Pondo este desenvolvimento na formula (w), e substituindo
nella(A)por(a); virá

m—i
mx *°*f{x)
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Pondo agora (*+a) em logar de (x) nesta primeira deri-

vada; ter-se-ha, como precedentemente,

m(x-\~a)
m_l / m-1 w—2\ \

=m\x + al(m—i)* l+MI

Fazendo a mesma applicação deste desenvolvimento á for-
mula [rn]; virá

w—2m(«-4)« =*rw

Operando da mesma sorte sobre cada uma das deriüodos
conhecidas; ter-se-ha

w—3
m(ro-4)(m-f\x «/m(i)

Etc.

Substituindo estes valores no desenvolvimento da formula
(4); ter-se-ha

m m m—4
(4)/Xa+o)=(;c+o) = # +ma5. a

, Jm—i\ m—2 ,

+m(-r)(—r °
o*+ojW^

/**(#+0a) exprime-se neste caso pela /»T (*), pondo nesta
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funcção (#+ Ba) em logar de (x); isto é,

m—4
/,v(a;+0a) = m(m—l)(m—í)(m—3) (s+0a)

Fazendo w=3 no desenvolvimento (A), a serie terminará
no quarto termo; e será por conseguinte nulio o termo com-
plementar, como mostra a sua expressão.

Faça-se agora m==5, levando o desenvolvimento da serie
até o terceiro termo: e virá

x* 5.4.aV , 5.4.3.0«i »*

Se o vaior numérico de (0) fosse conhecido, o desenvolvi-
mento do binômio (x+9a? daria o termo complementar da
serie equivalente á somma dos três termos que faltam para
completal-a.

1
Fazendo primeiramente 0 — -j, e depois ô =—; virão

as duas series

(2a 
fl1 \aH 3 ^+"9")

rf-f 5aa*-f- 10aV4-10o8 j^+ j ax+ ~)

O desenvolvimento completo de (a-t-a)5 differe de uma
destas duas series nos dons últimos termos, e de outra só-
mente no ultimo; ficando a somma dos dous últimos termos
daquelle desenvolvimento intermediária; a saber:

~a*x+™a*ha>x+a* 10 .
16a
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Se o desenvolvimento da serie parar no segundo termo

e fizer-se 0= —, 0 = -r-; virão os resultados seguintes

(O fl3 

\t^+ja^+ ja2x+ y)

s5+ 5aa'-f lOa^+a^-f y +^)

Comparando os restos destas duas series com os termos
differentes no desenvolvimento completo; ter-se-ha

45aV+ jdx+ ^a5110 aV-f 5a\c-f as 
| 
~ a>x+ ~a5

Destes resultados se pôde concluir porinducção, que no
desenvolvimento geral da funeção (4) o coefficiente indeter-
minado (0) está comprehendido dentro de limites variáveis
com a posição, que oecupa naquelle desenvolvimento o termo
complementar da serie: de modo que, sendofn)(a;+0a) a
funeção que entra na expressão do termo complementar, terá
o valor nunjerico de (0) por limites as fracções

l- —)
\ n ' n+i/

isto é, os menores factores dos coefficientes numéricos de
dous termos complementares suecessivos.

Cumpre ainda observar, que os resultados acima compa-
rados fazem ver que o verdadeiro resto da série tende a ap-
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proximar-sc notavelmente mais do que dá o limite inferior

do valor de (0); isto é, I—j-?).

Supposto não seja licito fazer extensiva esta propriedade
ao desenvolvimento das funeções transcendentes (exponen-
ciaes, logarithmicas, e circulares) sem que seja ella ao menos
verificada em resultados particulares, como havemos pra-
ticado relativamente á funeção algebricalsc-fa)'"; todavia,
no caso de querer-se somente, no desenvolvimento de qual-
quer das referidas funeções, um valor approximado do resto
da serie, calculando o termo complementar expresso por
hn 1¦r^-H—Pn'{%+Qh\ poder-se-ha fazer nesta expressão5=—7-71.2.3..W1 v ' n+i

-'A~A.ou 0 = -— . segundo corresponder a um, ou a outro destes
n »

valores o limite inferior do resto da serie; ou, em ambos os

casos, 0« r: obtendo-se assim resultados tanto mais

approximados do verdadeiro resto, quanto maior fòr o
numero representado por (n).

Por outra parte notaremos, que è esse o único uso pratico,
á que se presta a apreciação^do resto de uma serie dada (%

3. As funeções derivadas que empregou Lagrangé, no
desenvolvimento da formula evolutiva, representada pela
equação (4), não são outra cousa mais, que as mesmas func-

ções que Newton e Leibnitz denominaram coeficientes diffe'

(-*) M. Duhamel, no seu excellente tratado de analyse infmitesimal, consi-

dera a quantidade (6) como funeção da variável (_?) no desenvolvimento da

formula (4): nós pensamos ao contrario, que aquella indeterminada é inde-

pendente de (a?), e què só varia Com a posição dp termo complementar, em

relação ao primeiro termo dç sjEjrie.
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nuttarde (.«, 2'. 3- ordem, etc.) de uma dada f{x). na

analyse infinitesimal.
Com effeito, segundo a notação de Leibmtz, que tem sido

adoptada geralmente, tem-se

g-rw
Pondo estas novas expressões em logar de (/ (x), /" (x), etc.)

na formula (3); ter-se-ha

h dv tf dfy , tf dty

+1.2.(n-l)\<JxJ + i.2..n dr

Esta formula era já conhecida pelo nome do geometra
inglez—Taylor — que a descobrira, no tempo em que La-
grange enriqueceu a sçiencia com a sua bella formula, na
qual supprio esse grande geometra o defeito notável que
offerecia o desenvolvimento da formula de Taylor; isto é
a falta do termo complementar da serie.

A formula (5) é susceptível de exprimir-se abreviadamente,
dando-lhe a fôrma da equação {4), pondo nella f[x) w
logar de [y]; a saber:

(6). fl«+*)-/(f*H.M£Gj+!*>
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Desenvolvendo esta formula até o termo complementar da
ordem (n); virá

Fazendo primeiramente £=0, em ambos os membros desta
equação; e pondo depois (x) em logar de (h), o que è licito,

por serem quantidades independentes uma da outra; virá

dfiO) x dY(0) , Xa dnf(ôx)

/•(O) representa nesta formula o que fica da 7 (a?) fazendo

nella a=0: ^£12) representa semelhantemente o que fica do
das

coefficiente differencial de f(x), expresso em termos finitos,
depois de fazer nelle ac«*0: e o mesmo se dirá dos coeffi-
cientes differenciaes da 2», 3a ordem, etc.

A formula (7) ê conhecida pelo nome do seu autor o muito
distincto geometra—Maclaurin. A feliz applicação das for-
mulas de Taylor, e de Maclaurin, ás questões mais impor-
tantes da analyse infinitesimai deve principalmente esta su-
Mime sciencia os mais assignalados progressos, que fizera
desde o século passado até o presente.

A formula (7) exprime-se de ordinário por modo mais sim-

pies, empregando a notação de Lagrange; a saber:

(ím.) m-m+{r«f)+ ^rxo) +1£i«*)

Se w mesma formula de Taylor, acima desenvolvida, se
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fizer z=a, e puzer-se depois (x-a) em logar de (h); ter-se-

ha, usando da notação de Lagrange

(8) M^M+^m+^fr(a)...

1 1.2..W J

Esta formula è a mesma de Maclaurin, sob uma expressão
mais geral; enella se torna fazendo a=-0. É ella empre-

gada com vantagem em alguns casos, especialmente na ana-

lyse applicada.
4. A formula evolutiva de Lagrange pôde dar o desenvol-

vimento das funcções exponenciaes, logarithmicas, e circu-
lares, praticando acerca dellas do mesmo modo que se pro-
cedeu em relação á funcção algebrica (x+a)m: uma vez que
seja conhecida por qualquer maneira a primeira funcção de-
fivada de cada uma daquellas funcções, o que se conseguirá
mediante algum artificio de calculo.

Não se conclua porém daqui, que se possa dispensar a
deducção das cinco séries elementares, de que nos havemos
occupado no artigo I, e seguintes, empregando para esse fim
um processo analytico differente: porquanto, a concordância
dos resultados assim obtidos, com os que dá a formula de
Lagrange, servirá vantajosamente para fortificar o espirito
dos principiantes, inspirando-lhes a necessária confiança no
emprego da referida formula, ou daquellas que lhe são equi-
valentes; a saber: a de Taylor, e a de Maclaurin.

Pondo termo a este nosso trabalho, julgamos opportuno
explicar os motivos que nos induziram a fazer objecto dos
nossos estudos analyticos, publicados até o presente, ma-
terias de ordem elementar, e já sabiamente tratadas pelos
mestres da sciencia.
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Ha muito que a experiência do magistério nos convenceu
da necessidade de uma instrucçâo systematica, clara, e com-
pendiosa nas referidas matérias, servindo de pródromo ao
estudo da analyse infinitesimal: e é nossa convicção,. que,
sem essa indispensável preparação, impossível será, ainda
mesmo aos talentos superiores, adquirir uma instrucçâo subs-
tancial, profunda, nesse ramo sublime das sciencias exactas.

Reunindo, pois, em um corpo de doutrina aquellas ma-
terias, e expondo-as com simplicidade, e clareza, foi o nosso
fim meramente utilitário: e se alguma novidade ahi se en-
contra, em relação ao que escreveram sobre este objecto geo-
metras eminentes, não tivemos certamente a pretenção de fa-
zer obra mais perfeita, mas sim o intuito de facilitar o estudo
de taes matérias, removendo os embaraços, com que de ordi-
nario lutam os principiantes, tanto em razão do defeituoso
methodo por que as aprendem, como principalmente pelo
apparato de cálculos complicados, e de considerações meta-
physicas, que acompanham a exposição de alguns pontos im-
portantes, que ellas encerrão nos tratados clássicos.

Nos julgaremos felizes, se os nossos trabalhos nesta parte
corresponderem ao desígnio que os motivara.

Rio, 30 de Setembro de 1860.

Cândido Baptista de Oliveira.

r. b. x
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NOTA.

COBRECÇÕES ESSENCIAES.

l.a n. 2 da Bevista, - Geometria analytica, pag. 173

e!74.— Em logar de

(¦
Sen. U,' Sen. 2BJ

leia-se
/_j__ __? )
\Cos.^/ + * ' Cos. 20,+1/

2 a n. 8. — p. 189—depois das palavras— Chegar-se-ha

necessariamente a dous valores do primeiro membro da equa-

ção de signaes contrários — accrescente-se — (não sendo a

equação de gráo par, e o seu ultimo termo positivo).

3.» Ibidem — p. 221 — depois das palavras — Segue-se que
a equação (11) somente terá logar dentro dos limites do qua-

drante— accrescente-se—pondo nella 
^ 

—a; 
J 

em logar de

(x), quando fôr o arco [x) > 45°; porque neste caso a serie

que representa (x) torna-se divergente.

4.» N. 9 — p. 398 — em logar de w=0: leia-se: n=oo

5.a Ibidem —p. 400 — depois das palavras -— entrando
por conseguinte na categoria das series convergentes — ac-
crescente-se—á qual pertencem em geral as series repre-
sentadas pela equação [w) que satisfizerem á condição de ser
o expoente (m) maior do que a unidade. Este resultado pôde
ser deduzido da propriedade de guardar a somma dos termos
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impares uma relação numérica definida para a somma dos
termos pares, em cada uma dessas series: porquanto não se
pôde conceber a existência de partes alíquotas em uma quan-
tidade infinita.

6.* Ibidem —em logar de: log. 0 = log. ei 1 + ~+etc. ]

leia-se: log. 0 s=. — log. e í 1 -f -s- -j-etc. 
j

7.* Ibidem — p. 401 — depois do período que termina
pelas palavras — entrando por conseguinte na categoria das
series convergentes — accrescente-se — Por outra parte é
fácil de ver, que em uma serie decrescente, cujos termos são
alternativamente positivos, e negativos, um termo qualquer
é numericamente maior do trae a somma dos termos restantes
da serie: e que por conseguinte è ella convergente.



ASTRONOMIA

Sobre o ecltpge do «oi de i§ de Julho de 1*60,
mi HeupanliA.

Os jornaes scientificos, vindos pelo paquete inglez, tra-
zem-nos alguns dos relatórios dos astrônomos que observaram
na Hespanha o ultimo eclipse total do sol.

O fim principal da observação dos eclipses totaes é de nos
fazer conhecer com certeza a natureza do sol, e, em parti-
cular, a existência de uma terceira atmosphera em torno
desse corpo.

As observações das manchas do sol, feitas ha muitos annos
já provaram que esse astro é composto de um globo obscuro,
cercado por uma atmosphera análoga á nossa, e na qual
fluctuam nuvens de diversas fôrmas, que lembram as nuvens
terrestres. No limite superior dessa atmosphera reina uma
camada quasi continua de nuvens luminosas, d'onde partem
a luz e o calor que recebemos. Mas, por seu brilho, essas
nuvens luminosas, que formam o que se chama segunda
atmosphera, photosphcra do sol, impedem-nos de distinguir
se para fora dellas existe uma outra camada gazosa.

É, pois, somente durante os eclipses, em que a lua vem
esconder aos nossos olhos a vista do globo luminoso, pondo
ao mesmo tempo em escuridão a nossa atmosphera, sobre a
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qual é projectada a sua sombra, que se pôde esperar ver as
regiões que se avizinham do sol.

Ora, à historia de todos os eclipses anteriores ensinou
que, na occasião desses phenomenos, existe uma brilhante
aureoiadeluz, a qual, escondendo o sol, cerca o disco da
lua.

Em 1842 o celebre Arago chamou sobre esse ponto, de um
modo todo especial, a attenção dos sábios. Qual é a natureza
dessa aureola 7 Pertence ella ao sol, ou, melhor, depende ella
da lua, no qual caso seria uma dessas illusões de óptica,
que têm logar em algumas circumstancias perto das bordas
dos corpos opacos projectados diante de uma fonte de luz,
illusões que se designam em physica sob o nome de diffrac-
ção.

Os eclipses de 1842,1850,1851 e 1853 foram aprovei-
tados para a solução destas questões; mas nenhum resultado
definitivo pôde ser obtido. Arago tinha citado como pedra
de toque da theoria a polarisação da luz; e, cousa singular,
esse ponto essencial foi quasi completamente desprezado, é
verdade que por causa de difliculdades de observação, por
não terem determinado a direcção do plano de polarisação,
pois os raros observadores que se dedicavam a esse objecto
não puderam chegar senão á duvida, e não apresentaram os
seus resultados senão com todas as reservas.

Além das descripções das apparencias geraes do pheno-
meno, e de uma multidão depormenores, sem duvida alguma
de grande interesse, a questão principal não dera um passo
quando teve logar o memorável eclipse de 7 de Setembro de
1858. Estarão lembrados que nessa época o governo do Brazil
não quiz que a primeira nação da America do Sul ficasse es-
tranha ao grande movimento do espirito humano, e orga-
nisou uma expedição perfeitamente calculada que devia ob-
servar o eclipse no porto de Paranaguá. A expedição propôz-se,
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como fim principal, determinar se a aureola era realmente
uma atmosphera do sol, e suas tentativas foram coroadas pelomais completo êxito. Por dous methodos diversos a polari-
sação da luz da aureola foi reconhecida, a direcção do plano
de polarisação determinada, e uma distincção se achou clara-
mente estabelecida entre a polarisação da coroa solar e a da
atmosphera terrestre, de maneira a não dar mais logar á
duvida.

Foi, pois, em Paranaguá, que pela primeira vez executou-
se a experiência apresentada como decisiva pelo immortal
Arago. A polarisação da coroa, uma vez conhecida, tornava-
se evidente que essa coroa não era um phenomeno de diffrac-
ção, mas um phenomeno real, pois que a luz diffractada
nuncaé polarisada. A coroa provém, pois, de uma atmos-
phera; mas uma atmosphera tão extensa não pôde, segundo
outras experiências, pertencer á lua. A coroa é, pois, a ter-
ceira camada do sol, descoberta que tornará para sempre a
expedição de Paranaguá celebre na historia da astronomia.

Não foi unicamente pela polarisação que se firmou a des-
coberta de que acabo de fallar. Todos os outros pormenores
da observação vieram confirmal-a. A constância das appa-
rencias geraes do phenomeno, constância notada pelo Sr.
conselheiro Cândido Baptista de Oliveira e por mim; o mo-
vimento da lua diante da aureola, movimento que mui clara-
mente percebi; emfim, os feixes conicos e curvos dos raios,
vistos por todos os membros da commissão, sem excepção,
provaram que a coroa não podia ser um phenomeno de dif-
fracção, pois que a diffracção não dá raios curvos desta na-
tureza, pois que essas observações mostravam que a coroa
estava situada por detrás da lua, e que, portanto, pertencia
ao sol.

Foi, pois, pelo todo das observações, e não somente pela
polarisação, que a existência da terceira atmosphera solar
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ficou estabelecida; e, se citei a p.olarisaoão em primeiro
logar, foi porque esta experiência, como fez notar Àrago, é
decisiva e está ao abrigo de qualquer objecção.

O que acabamos de dizer explica a estima com que o
mundo scientifico acolheu o relatório da commissão brazi-
letra, e a immensa publicidade desse trabalho na Inglaterra,
França, Allemanha, Rússia, Itália, Estados-Unidos, etc.

Á grande conseqüência que acabo de relatar juntou-se
uma multidão de observações curiosas e interessantes que
vêm descriptas no relatório da commissão.

Mas ainda que a questão principal, aquella que diz res-
peito á natureza da coroa, tenha sido resolvida em Para-
naguá, não se deve por isso deixar de aproveitar todas as
circumstancias favoráveis para observar o phenomeno, e pro-
curar-se descobrir novos factos concernentes á aureola solar
e às nuvens que ella contém, porquanto em um só eclipse o
sol não deixa ver todos os phenomenos interessantes que
podem ter logar na sua atmosphera. Sob este ponto de vista,
a importância das observações dos eclipses totaes augmentou,
em vez de diminuir, com o notável resultado obtido em Pa-
ranaguá, pois que não são mais simples apparencias, porém
sim phenomenos reaes que se tratam de observar. Foi, pois,
com um novo interesse que lemos alguns relatórios, vindos
pelo paquete inglez.

Em primeiro logar, eutre esses relatórios, deve-se incon-
testavelmente c llocar o de meu sábio collega da academia
de sciencias de Roma, o P. Secchi, director do observatório
do Gollegio Romauo,

Faremos notar primeiramente nesta relação a verificação
da polarisação da luz da coroa e de seus raios, verificação
feita por um terceiro methodo, differente do que foi se-
guido e n Paranaguá. Esse processo é menos sensivel do
que a variação da intensidade que tivemos de empregar em
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primeiro logar, quando a polarisação era ainda duvidosa..
Mas a variação de côr, observada pelo P. Secchi, prova quantoessa polarisação é clara e sensivel, e a verificação da pola-risação por este methodo é a confirmação mais evidente e
brilhante do importante resultado obtido em Paranaguá.

Mas não foi somente pelas experiências do polariscopiochromatico que o P. Secchi, e os astrônomos hespanhóes queacompanhavam os Srs. de Aguilar e Cepeda, confirmaram
os nossos resultados. De um lado este ultimo observador
notou um raio curvo dividido em muitos ramos, e que, por-tanto, não podia ser devido á diffracção; do outro , o rela-
torio faz ver que, durante o eclipse parcial, antes da obscu-
ridade total, o campo da luneta era muito mais claro do lado
do bordo do sol do que do lado da lua, o que indica evidente-
mente a influencia de uma aureola em torno do sol, e não
em torno da lua. Esse gênero de observação é muito interes-
sante, e não posso deixar de com elle confrontar uma obser-
vação inédita de um joven amador da sciencia, o Sr. Charles
Noel, que já tem publicado muitos trabalhos nas Memórias da
academia da Bélgica.

Essa observação foi-me communicadaporseu autor; e cito-a
na minha noticia sobre a constituição physica do sol e natu-
reza deste «astro, noticia quasi terminada , e cuja publicação
tem sido demorada pelos trabalhos da commissão astrono-
mica e hydrographica.

Ha alguns annos o Sr. Porro teve a engenhosa idéa de
substituir os vidros negros, destinados a apagar pela absorp-
ção a luz do sol, afim de deixar encarar esse astro, por um
systema polarisador, formado por dous espelhos pretos per-
pendiculares, e recebendo um e outro os raios solares sob
o angulo de polarisação. Esse novo* instrumento recebeu o
nome de helioscopio, e tem a vantagem sobre o vidro negro,
de não espalhar como este ultimo, sobre a totalidade do
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campo da luneta, uma porção da luz solar, reflectida no sys-
tema absorvente.

Ora, o Sr. Charles Noel, empregando um helioscopio, re-
conheceu que o sol se mostra cercado de uma aureola em
todos os tempos e fora de qualquer eclipse. Poder-se hia ser
levado a attribuir essa aureola á nossa atmosphera; mas
então, com o céo carregado de ligeiras nuvens, ou deva-
pores, a aureola deveria augmentar, se essa explicação fosse
verdadeira. O contrario tem logar, como notou o Sr.Charles
Noel, e, á vista disto, não resta outra explicação possivelsenão a visibilidade da coroa dos eclipses, a qual se vê assim
fóra da presença da lua, e consequentemente fora das cir-cumstancias em que ella poderia ser explicada pela diffrac-
ção ou por uma atmosphera lunar. A nova observação doP. Secchi confirma a do Sr. Charles Noel, e todos esses factosvem ainda juntar-se aquelles que anteriormente citámos e
que provam de um modo innegavel a existência da terceiraatmosphera solar.

Em presença das experiências claras e decisivas que pre-cedentemente enumerámos, a impressão das observações écertamente de pouca monta. Comtudo, em attenção ao po-sitivo e a força de suas expressões, não posso deixar de relataraqui a opinião do P. Secchi. Esta impressão é inteiramenteconforme a da commissão do Paranaguá: . Nesses momentos.ia elle, minha convicção sobre a natureza do que eu via Ioque o phenomeno era real, e que distinguia na verdadech= na atmosphera so.ar e nuvens suspensas n2
< Ter-me-hia sido impossível imaginar outra cousa mmn
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tosphera, era de um caracter inteiramente diverso daquelle
que tenho visto nos phenomenos de diffracção, de inter-
ferencia e de refracção, e inteiramente fora dós limites de
qualquer illusão. >

Para quem já viu um eclipse total, a narração do P. Secchi
é cheia de verdade; julga-se, lendo-a, assistir-se realmente
ao phenomeno. Apezar da diversidade de fôrmas, que trazem
as differenças de épocas, todas as apparencias geraes con-
cordam com aquellas que vimos a 7 de Setembro de 1858.
O cuidado tido nas observações dos eclipses de 1842, 1850,
1851,1853 e 1858 faz com que a nova descripção não tenha
podido dar factos novos, á excepção da parte photographica,
com que me vou occupar; mas essa observação não é menos
importante, como confirmação brilhante dos resultados ob-
tidos em 1851 e 1858 sobre a natureza das nuvens roseas,
e em 1858 sobre o ponto essencial, a existência da terceira
atmosphera do sol.

Acabo de fallar da parte photographica das observações:
é ella devida aos Srs. Monserat e Vinader.

A duração do eclipse, duração tríplice do phenomeno
observado em Paranaguá, permittiu dar-se um grande desen-
volvimento ao estudo debaixo do ponto de vista photogenica
das nuvens roseas ou protuberancias, questão para a qual
faltou-nos tempo em Paranaguá, onde, além disto, tínhamos
a resolver um problema mais importante. Ora, foi verificado:
primeiro, que nas provas obtidas as partes as mais vivas não
correspondem ás protuberancias; segundo, que a impressão
dessas ultimas foi quasi instantânea, emquanto que a da
coroa requer uma exposição mais demorada. Segundo os re-
sultados desta indagação, será possível em um novo eclipse
combinar as observações, de modo a obter-te bellas provas do
phenomeno.

É este o logar de dizer-se algumas palavras sobre a única
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objecção de séria apparencia que foi feita á existência da
atmosphera solar. Essa objecção tanto mais merece o nosso
exame que foi" apresentada por um astrônomo celebre.

O grande cometa de 1843 passou por tal modo perto do
sol, que, segundo as dimensões apparentes da terceira atmos-
phera solar, teve de penetrar no interior desta camada gazosa,
e de soffrer ahi uma resistência, a qual poderia por seu turno
modificara orbita desse cometa. Arago não achou essa ob-
jecção tão importante como parece á primeira vista, por-
quanto, segundo a sua justa observação, o cometa de 1853
não foi visto senão depois da sua passagem pelo perihelio; e,
portanto, ignorando nós a sua orbita anterior, não sabemos
se ella foi modificada.*

Demais, logo que existe polarisação da coroa, não se pôdenegar a essa coroa uma existência real; e, se um cometa
que atravessa a sua região não soffre modificação notável na
sua orbita, isso nada prova; é apenas uma indicação que faz
crer que esse invólucro gazoso é bem pouco denso, em re-
lação ao núcleo do cometa, para que a perda de velocidade
deste ultimo não seja sensível. Porém, além disso, ainda
que o cometa de 1853 não tenha sido visto antes da sua en-trada na atmosphera solar, pude reconhecer, subníetlendo a
questão à analyse matliematica, que a orbita não poderiater sido modificada de uma maneira sensível. As mathema-ticas são auxiliares poderosos nessas questões, e póde-sedizer, em geral, em todas as questões de astronomia e de
physica.

No caso presente o objecto era complicado; e tal é sen.duv,da o motivo pelo qual até agora ainda não foi submetlidoao cata o. Comtudo consegui, tirando da lei da diminuiçãodocaloncoe da luz do centro á borda do disco solar cm osdados md.spensave.s, relativos á lei das densidades com» altura da atmosphera, á integrar a equação que dá esta
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lei. Pude em seguida obter a expressão da resistência do
cometa, segundo seu diâmetro, fornecido pelas medidas an-
gulares e segundo a densidade relativa á atmosphera solar,
densidade deduzida de observações photometricas. Não possodesenvolver aqui toda esta theoria por causa de sua extensão,
e ella será publicada na minha noticia sobre a constituição
physica do sol; mas posso fazer conhecer o resultado á quese chega, substituindo os números nas formulas obtidas.

Esse resultado mostra que a objecção não resiste á analyse.
Com effeito, a velocidade do cometa, depois da sua sahida
da atmosphera solar, não diminuiria de mais de 1 metro
e 3/10 por segundo. Ora, uma tão fraca diminuição permit-tiria a esle astro, visto a extensão de seu período, circular
durante mais de um milhão de annos cm torno do sol, pene-trando de cada vez na atmosphera desse corpo antes de ser
a sua orbita notavelmente modificada. Assim cahe por si, e
independente da consideração já apresentada por Arago, a
única objecção á existência da atmosphera solar. Mas, além
disso, eu o repito, nenhuma objecção, por mais séria que
pareça, pôde ser feita em presença da verificação da pola-risação da luz da coroa.

É bem de admirar que as actas da academia de sciencias
do Instituto de França não dêem o relatório da commissão do
observatório de Pariz, e que seja necessário procurar este
relatório nosjornaes. Eu esperava achar nesse trabalho ob-
servações importantes, e contava a este respeito com o talento
dos meus collegas, os Srs. Foucault, Chacornace Villarceau.
Mas a minha esperança foi frustrada. Comtudo, não se de-
verá imputar esse mallogro aos hábeis observadores que acabo
de citar. Isso proveio unicamente das instrucções que lhes
foram impostas. Assim, leio no relatório do Sr. Le Verrier
que o Sr. Foucault foi encarregado de funcções que, no ap-
parelho do P. Secchi, eram preenchidas por um relógio; isto



30 REVISTA BRAZILEIRA.

é, de manter dirigido para o sol o apparelho photographico.
Ao observatório de Pariz, entretanto, não faltam equatoriaes,
movidos por um mecanismo de relógio. Os Srs. Chacornac
e Villarceau receberam ordem expressa de se occuparem com
a medida de uma, quando muito de duas, das protuberancias
roseas. Mas isso tinha sido feito em 1851 por um numero
considerável de astrônomos. Era a parte principal das ins-
trucções dadas aos observadores nessa época, e a questão
das protuberancias é hoje uma questão decidida. A expedição
brasileira em 1858 também occupou-se com esse objecto, e
confirma as conclusões anteriores. O Sr. Le Verrier cita
como um fado capital o resultado das medidas dos Srs. Cha-
cornac e Villarceau, medidas cujo único interesse consiste
em concordar com as nossas e com a de todos os astrônomos
que observaram em 1851. O director do observatório de Pariz
julga ensinar-nos que as protuberancias são nuvens solares.
Já o sabiamos. Arago e o Sr. Airy sufficientemente o demons-
traram. Nossas observações em Paranaguá confirmaram esta
opinião tanto quanto as dos Srs. Chacornac e Villarceau. Nãoê só isso.

Essas medidas não têm a importância que o Sr Le Verrierlhesattribue. Em 1851 a comparação das apparencias, paraos observadores situados na Noruega e na Allemanha, fez ver
que essas nuvens, como as da nossa atmosphera, mudamincessantemente de fôrma. Além das mudanças reaes, hatambém mudanças apparentes, provenientes de refracçõesanormaes da nossa atmosphera; refracções que, para o SrPares e alguns observadores italianos, transportaram em 1842a imagem dessas nuvens para dentro da lua. Não posso mes-mo deixar de admirar a singeleza com que o Sr Le Verrier

julgou dever certificar-se de que essas protuberancias não
pertencem á lua. Seellas dependessem desse astro, comoellassâo muito mais brilhantes que a luz acinzentada que
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vemos, não se mostrariam ellas sempre em torno do nossosatellite, mesmo durante a lua cheia?
O Sr. Le Verrier julga ter feito uma observação nova,

tendo notado uma imagem isolada no bordo da lua, e umacadeia de protuberancias baixas cobrindo a maior parte dodisco. Ora, tudo isto foi visto em 1851 tão claramente como
hoje.

Mas o que ha de mais curioso é ver-se o Sr. Le Verrier,
depois de ter contemplado pela primeira vez em sua vida um
eclipse do sol, não assignalar neste phenomeno senão o que
já se sabe perfeitamente, depois partir disto para fazer a de-
claração seguinte: « Chego á constituição physica do sol;
uma reforma ou mesmo um abandono completo da theoria
que se tinha admittido até agora me parece necessário. »
Depois de ter feito esta declaração, apresenta uma theoria do
sol em contradicção directa com todas as observações, com
todos os principios bem verificados da sciencia. Diz-nos queas manchas solares são nuvens que interceptam a vista de
certas regiões do sol. Mas Galileo não demonstrou que as man-
chás do sol não fazem saliência sobre a superfície da photos-
phera? Wilson não provou que são excavações no invólucro
luminoso? E essas demonstrações têm o caracter da evidencia
mathematica. Herschell, Arago, de Humboldt e uma centena
de outros observadores as multiplicaram, e emfim a theoria
do sol é precisamente fundada sobre observações em tudo
semelhantes aquellas que relata o Sr. Le Verrier. Os eclipses
anteriores, e o de 7 de Setembro em particular, fizeram ver,
além disso, que não ha nenhuma relação entre as manchas
e as protuberancias roseas. Mas, porque cansar-me-hei em
refutar uma theoria tão absurda como aquella que nos dá o
direetor actual do observatório de Pariz? Bastaappellar-se
para os tratados elementares de astronomia, onde se achará
resposta directa a essas hypotheses.
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O Sr. Le Verrier não se descuida de dizer-nos que era
dia claro durante o phenomeno. Entretanto, como em todos
os eclipses anteriores, viu-se as estreitas e os planetas prin-
cipaes. O planeta Lescarbault e o annel dos planetas, an-
nunciadopeloSr. Le Verrier, faltaram. Fiquei muito satisfeito
por ver que o Sr. Le Verrier pôde por si mesmo verificar a
não existência desses planetas. Eu já o tinha demonstrado na
gazeta allemãa Astronomische Nachrichten (1) e na Revista
Brazileira.

A parte photographica é a única que pôde ser citada no
relatório do observatório de Pariz. Bem como o P. Secchi,
o Sr. Foucault obteve algumas estampas. Mas, por hábil que
seja, um relógio vivo não se compara com um relógio me-
canico. Assim, a julgar-se pelas palavras do relatório, os
resultados parecem inferiores ao da expedição italiana e hes-
panhola. Ha mesmo um facto que faz desconfiar do valor do
apparelho empregado, ou, se o. apparelho é bom , da exis-
tencia de uma refracção anormal no seu interior, devida sem
duvida a não ter sido o instrumento, antes da obscuridade
total, posto ao abrigo dos raios solares. O contorno da lua
nas estampas não é regular; entretanto o P. Secchi, e mesmo
o Sr. Le Verrier, dizem que o desapparecimento do sol teve
logar normalmente.

(1) A este respeito creio dever reproduzir aqui a opinião das duas primeirasautoridades da Europa, o Sr. Pelers, sábio director do observatório cie AHona edas Astronomische Nachrichten, o Sr. Hansen, o celebre autor das novas taboa*astronômicas do sole da lua, e director do observatório de Gotha. Esta opiniãoé mencionada na carta seguinte que me foi dirigida pelo Sr. Peters:
« Veuülez excuser, monsieur, du retard que de nombreuses occupationsm ont fait mettre à vous adresser mes remerciments pour vos comrnunication*aussi interessantes qu'importantes.—Vous avez bien mérité des sciences en vousopposant sérieusement aux fantaisies légères relatives à 1'existence d'une planèteentre Mercure et le Soleil.- II vous será sans doute agréable d'apprendre queM. Hansen s accorde avec vous pour reconnaitre que les anomalies sur les-

quelles M Le Verrier fonde sou hypothèse d'une planète inférieure à Mercuresont dues à des erreurs d'observation, provenant surtout de ce que les ins-truments n avaient pas été mis à couvert des rayoas du soleil »
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As irregularidades não dependem, pois, do contorno lu-
nar, como diz o Sr. Le Verrier, e creio que se deveattri-
buil-as ao apparelho. O facto notado comtudo tem analogias
com as protuberancias negras vistas em 1853 pelo Sr. Moerta.
Mas, no caso da observação feita no Chile, a refracção anor-
mal foi provavelmente exterior ao instrumento, na própria
atmosphera, emquanto que no caso presente devia ter tido
logar no interior, pois o Sr. Foucault nada de semelhante
assignalou no seu Chercheur. O Sr. Le Verrier quer fundar
sobre as irregularidades da imagem photographica da lua
uma theoria da coroa, theoria em que não é mais feliz do
que na das manchas solares. Nós não nos demoramos nesse
ponto. Os relatórios dos eclipses anteriores a desmentem
completamente.

Collocando-se sobre a linha central de um eclipse, não se
vê a vizinhança immediata das bordas do sol senão do lado
da immersão e da emersão. Para vêl-a no sentido perpen-
dicular é preciso collocarmo-nos nos limites norte e sul da
banda eclipsada. Em Paranaguá todo o contorno do sol foi
observado, tendo-se dividido a çommissão brazileira em tres
secções,, das quaes uma ficava sobre a linha central e as
duas outras nos dous limites da banda da obscuridade total.
Se bem que a çommissão franceza fosse composta de uma
dezena de pessoas, como eu soube por uma carta particular,
o Sr. Le Verrier reuniu toda a expedição em um mesmo ponto,
de maneira que não pôde fallar dos bordos norte e sul do
sol 0). A reunião de todo o pessoal no mesmo logar tinha ,
além disso, o inconveniente de, em caso de máu tempo ,
ornar todo e qualquer trabalho impossivel. Dever-se-hia

(*) É verdade que no dia mesmo do eclipse, vendo a atmosphera carregada,
decidiu-se a fazer duas estações; mas era um pouco tarde. Não havia tempo
para afastal-as suficientemente se o céo estivesse na realidade muito míu.

R* B. I. 3
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collocar uma estação nas praias do Atlântico, uma outra no
centro da Hespanha, uma terceira nas praias do Mediter-
raneo, e duas outras nos limites norte e sul da banda eclip-
sada. Foi só a grande difficuldade de communicações que
nos impediu de estabelecermos em Paranaguá muitas esta-
ções sobre a linha central. Não tínhamos, como a commissão
franceza, as facilidades offerecidas por dous mares e pelos
caminhos de ferro. Teriamos sido obrigados, para estabe-
lecer estações afastadas umas das outras, a penetrar no
centro da America, e é uma viagem de muitos mezes, que
não poderíamos fazer em tres semanas somente, tempo que
nos restava para prepararmo-nos. O Sr. Le Verrier queixa-se
de não ter tido senão tres mezes para a preparação, e do
eclipse não ter durado senão tres minutos. Acha o encargo
ingrato e perigoso!!

Seja como fôr, em um minuto, tempo este que durou o
eclipse de Paranaguá, pudemos assignalar pontos novos,
entretanto que o Sr. Le Verrier em tres minutos só reconhe-
ceu o que já se sabia. É verdade que elle receiava fazer de
mais, quando diz no seu relatório que aquelles que não que-
rem limitar-se nunca chegam a um resultado útil!

O Sr. Le Verrier declara que em nenhuma circumstancia
pôde achar o menor signal da existência de uma atmosphera
lunar. É verdade que esta atmosphera, se existe, é pouco
apparentee pouco elevada; mas a asserção é por demais
absoluta. Foram observadas, pelo contrario, em muitas cir-
cumstancias, em particular durante o eclipse de 1858 , ai-
guns factos que podem talvez ter outras causas, mas que
concordam também com a existência de uma atmosphera
lunar.*

Não terminaria se quizesse tornar patentes todos os erros
desse relatório. Disse bastante para ter o direito de accres-
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centar que é um tecido de inexactidões e de desprezos para
com os trabalhos anteriores.

Temos ainda que ver os relatórios da expedição ingleza,
os dos astrônomos hespanhóes, os dos Srs. D'Abbadie e Petit,
e os de uma multidão de outros observadores. Analysal-os-
hemos quando os paquetes da Europa nol-os trouxerem.
Goncluimos hoje, exprimindo o pezar sufficientemente justi-
ficado, pelo que precede, de que a direcção da commissão
franceza tenha sido tirada ao Sr. Faye. Este hábil astrônomo
tinha concebido um plano notável de observações, que as
actas do Instituto fizeram chegar ao nosso conhecimento.
Foi em razão da direcção que a expedição de Pariz nau-
fragou, que o seu relatório não pôde sustentar comparação
com os feitos sobre os eclipses anteriores. Em 1853 o Chile,
em 1858 o Brazil, mostraram á velha Europa que a America
do Sul tem o direito de figurar na historia dos progressos da
sciencia,

O eclipse de 1860 na Hespanha, para o qual se tinha an-
nunciado que se devia fazer tantas maravilhas, não parece
ter-nos dado mais do que confirmações áquillo que se obteve
em 1858 em Paranaguá. Está longe de ter dado, quanto a
fados novos, um resultado igual.

É esta a occasião de lembrar a phrase do escriptor o mais
popular da Europa, depois da morte de Arago e de Hum-
boldt, a phrase do celebre Babinet, que escreveu em Pariz
no Jornal dos Debates: « O mundo scientifico deve, por
causa da expedição de Paranaguá, um profundo reconheci-
mento ao Brazil, ao seu augusto Imperador, sábio, mais
sábio que muitos sábios de profissão »; expressões cheias
de verdade e que são o maior elogio que pôde ser feito a um
soberano no século do progresso, e baseado sobre um facto
de que se pôde gloriar a nação brazileira.

Emmanüel Luís.
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A importância e extensão do commercio do chá na Europa
e na America torna-se de dia em dia mais considerável.

A China (até que o Japão se resolva a entrar em concur-
rencia) é o único paiz que abastece desse producto as duas
partes do mundo, n'uma das quaes occupa a Rússia como
consumidora um logar importante.

E de facto o consumo de chá neste império è prodigioso:
o seu uso naturalisou-se a ponto de tornar-se uma necessi-
dade tão geral, que nenhuma classe da sociedade pôde passar
sem elle: e póde-se dizer que o chá entra como elemento
constitutivo nas condições de existência dos Russos.

Para proteger o commercio deste producto, o governo do
Czar prohibiu a entrada delle por todo e qualquer ponto que
não seja a povoação de Kiakhta; de sorte que a enorme
quantidade de chá que se consome na Rússia vem toda pela
fronteira mais distante da Sibéria, e jà nos limites das fron-
teiras da China.

O espaço immenso que percorre assim esse gênero até
chegar aos centros de consumo, e as multiplicadas e sue-
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cessivas taxas de que é carregado, fazem com que os preços
se tenham augmentado extraordinariamente, e ainda com
esta circumstancia mais, que, como é o chá quasi o único
gênero de trafico importante entre a China e a Bussia, vê-se
esta obrigada a grande dispendio de moeda, o que vem de
alguma sorte corroborar a opinião dos economistas modernos
que indicam a Ásia como o ponto do globo onde vai-se
perder o numerário europêo.

O que é, porém, incontestável, é que os metaes preciosos
da Europa não cessam de se dirigir para as índias ; e a
Rússia, como acabamos de ver, manda por sua parte uma
grande quantidade delle para a China pela fronteira de
Kiakhta, assim como para as regiões da Ásia Central.

Seja, porém, como fôr, resulta da prohibição que o go-
verno russo estabeleceu sobre o chá, que o preço deste ge-
nero, tão módico em Cantão e nos outros portos da China,
onde os Armênios vão compral-o, é tão caro e elevado em
Kiakhta, que ha toda a vantagem em introduzil-o por fraude;
e assim foi, que não tardou o contrabando em estabelecer-se
em tão formidável escala, que se pôde assegurar que a me-
tade pelo menos do chá que se consome na Rússia é intro-
duzida por contrabando.

Esta situação tão anormal não podia deixar de attrahir a
attenção do actual ministro de finanças o Sr. Kniajevitch,
que por muitos actos já tem mostrado espirito illustrado e
vistas largas e organisadoras.

Para fazer cessar o estado de cousas que acima indicámos,
nomeou o Sr. Kniajevitch uma com missão á qual encarregou
de examinar e estudar a questão, e de propor as medidas
mais adequadas aquelle fim.

Consta que essa commissão já concluiu os seus trabalhos,
e que propôz medidas, senão radicaes, pelo menos próprias
para darem nova face ao commercio desse artigo na Rússia,
e mesmo modifical-o sensivelmente na Europa.
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A commissão propõe em primeiro logar que se levante a
prohibição, e que se deixe entrar livremente o chá por todos
os portos e fronteiras do império, pagando-se simplesmente
um direito, ainda algum tanto exagerado, mas assim mesmo
muito reduzido, comparativamente ás taxas actuaes.

É portanto de esperar que daqui a pouco tempo possa a
Rússia receber excellente chá (chá conhecido no commercio
europêo por chá de Cantão), por preços razoáveis; e pôde
ser que as novas medidas também produzam a vantagem de
diminuírem a sahida dos metaes preciosos, que vão, por
assim dizer, enterrar-se na Ásia.

Estas importantes medidas, cujos effeitos devem-se es-
tender além da Rússia, suggeriram-nos a idèa de fazer uma
rápida analyse da notável obra do economista russo Tar-
rassenko-Otreschkoff, intitulada— Ensaio sobre o commercio
da Rússia —, obra que ainda não sahio dos prelos, mas da

qual já foram publicadas algumas paginas n'uma Revista
russa de economia política, da qual extrahimos os seguintes
dados relativos ao commercio do chá.

A Rússia entrou ein relações de commercio com a China
em 1727; ha portanto quasi século e meio.

A essa época remonta o co nmercio de chá que faz com
este paiz, e que tem continuado até agora, sem que du-
rante esta longa serie de annos se tenham alterado as bases

dessas relações que eram, e ainda são mui viciosas; verdade
é que nestes últimos tempos fizeram-se algumas modifica-

ções, porém sem resultado apreciável, porque eram insuffi-
cientes.

O chá vai da China para a Rússia pela fronteira de Kia-
khta; é escusado pois demonstrar quaes são os inconve-
nientes que resultam de uma viagem tão longa, quão lenta
e escabrosa, e para evital-os fizeram-se ultimamente algumas
expedições pela cidade de Semipalatinsky, no governo de
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Tomsk na Sibéria, que demora lá para as margens do Irtisch
na fronteira occidental da China.

Em virtude porém de embaraços, que não cabe aqui men-
cionar, e dos quaes o principal é a alfândega, e apezar das
vantagens que offerecia a posição destas cidades, as remessas
de chá não foram tão importantes como se esperava; se bem
que chegassem a 144,000 kilogrammas, representando ap-
proximadamente a somma de 350,000 rublos, algarismo em
que não se conta o chá chamado de tijolo, qualidade gros-
seira, que se amassa com sangue de boi ou de carneiro,
e que se corta depois em pedacinhos, ou fôrmazinhas qua-
dradas, d'onde se deriva a sua denominação.

Esta qualidade de chá, que é o de que fazem uso os povos
nômadas da Rússia e dos paizes vizinhos, só figura nas en-
tradas de Semipalatinsky pela somma de 50,000 rublos.

É isto o que dizem os dados officiaes; mas é escusado
observar que a immensa extensão das fronteiras desse lado
do império dá completa expansão ao contrabando, e que os
contrabandistas não cruzam os braços.

.Antes da applicação da pauta actual, isto é, antes de
1819, o principio que regulava as importações era mais
liberal; sob esse regimen o chá podia entrar na Rússia por
todas as fronteiras européas, e também pela de Kiakhta.
Veio depois o systema protector de 1822, e de novo a im-
portação do chá foi rigorosamente prohibida, excepto pelafronteira de Kiakhta.

Deixando de parte os dados officiaes, e os algarismos queapresenta o autor para fundamentar as suas conclusões,
vejamos as mesmas conclusões a que elle chega, segundo os
documentos que consultou.

A importação do chá tem permanecido estacionaria du-
rante os últimos quinze annos, ou;talvez com mais exactidão
se deva dizer que soffreu uma pequena diminuição. Pôde-
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se calcular em 3,520,000 kilogrummas por anno, e mai
2,400,000 kilogrammas de chá-tijolo, o que dá, como con-
sumo official, um quarto de libra por habitante: proporção
certamente muito inferior ao consumo effectivo.

O preço do chá na Rússia, comparado com o dos outros
mercados da Europa, é prodigiosamente caro; assim é que
a libra (peso da Rússia que contém 409 gram. 3/10) de chá
ordinário que custa nos portos da China 10 a 25 kopecs (140
a 350 réis) ou, termo médio, comprehendendo todas as
qualidades, 30 kopecs (420 réis), que sahe. em Londres por
15 a 35 kopecs (210 a 490 réis), e em Hamburgo por 20 a
40 kopecs (280 a 560 réis); vende-se na Rússia e mesmo
na fronteira de Kiakhta, sem contar os direitos dalfandega,
por 50 kopecs (700 réis), e o chá superior por um rubló
(cerca de 1 $750 réis). Em Nijni, a primeira qualidade.de
chá vende-se a um rublo e 75 kopecs (1&960 réis), e a quali-
dade inferior a um rublo (1$750 réis), e o mesmo chá vende-
se a varejo nas lojas de Moscow e de S. Petersburgo a 2
rublos e 50 kopecs (3$500 a 4$200 réis).

Não será talvez destituido de interesse o indagar as causas
desta carestia, e de antemão póde-se dizer que consistem
em geral na maneira especial por que se faz esse com-
mercio.

Até agora as compras de chá que se faziam em Kiakhta eram
reguladas por lei. Os negócios não se tratavam livremente
como nas outras partes; o negociante não tinha a faculdade
de estipular o pagamento ede effectual-o como lhe convinha,
mas sim conforme a regra estabelecida, e durante muito
tempo a regra era que o pagamento se fizesse por via de
troca ou permuta directa. O comprador pagava o chá dando
mercadorias russas, principalmente tecidos de lãa, veludos
de algodão, couros curtidos e pelles. Por aqui já se vê quaes
deveriam ser as delongas, porque essas mercadorias tinham
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de ser avaliadas pelos mercadores chinezes; depois havia
discussão com os mercadores russos até chegar-se a um
accordo sobre a fixação do valor, e a final sempre a mer-
cadoria soffria notável depreciação.

O governo actual, para remediar ao menos em parte esses
inconvenientes, modificou em 1855 a base e o principio re-
gulador das transacçâes.

Permittiu que os pagamentos se façam, parte em merca-
dorias, e parte em moeda estrangeira; com a condição,
porém, de que esta somma não exceda á terça parte do valor
dos produetos manufacturados, ou á metade do valor das
pelles.

Até agora, escusado é até dizêl-o, os metaes preciosos
passaram para a China por contrabando; mas depois do
nov.o regulamento, os negociantes de Nijni e os de Moscow,
que traficam com a China pela fronteira de Kiakhta, afim de
cumprirem a letra da lei, imaginaram converter a moeda
da Rússia em objectos manufacturados, como vasos, salvas,
bandejas, jarros, etc, e o metaí assim transformado vai
para a China com a porção de moeda que o regulamento
permitte; e é de certo esta pratica uma das causas da di-minuição do numerário da Rússia.

Voltando, porém, á carestia do chá, parece fora de du-vida que umaie suas causas está também na prodigiosadistancia dos logares em que elle se fabrica e'no modo detransporte.
Os principaes estabelecimentos e plantações, em que secultiva e manipula o chá para exportar, acham-se nas pro-vmcias meridionaes da China, e na vizinhança do litoralcomo Cantão, Fou-Kian, Schang-Hai, a ilha de Emoi, Ning-Po, etc; istoé, províncias cujos portos estão «abertos aocommerc.o estrangeiro, e onde os Inglezes e os Americanostem estabelecido suas relações e feitorias.
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Quasi toda a porção de chá que vai para a Rússia por
Kiakhta, e mesmo por Semipalatinsky, sahe de Fou-Tchaon,
cabeça da província de Kiang-Si.

É esta mesma província que fornece grande parte do chá
que se embarca em Cantão, e nos outros portos das pro-
vincias. vizinhas, e que dahi se exporta para a Inglaterra,
e em geral para a Europa e America.

Pelo qué respeita á qualidade do chá, pareceria que, como
a de qualquer outro producto agrícola, deveria ella depender
do terreno em que nasce o arbusto que o produz, bem como
do cuidado que se emprega na cultura.

Mas é isso um engano; e os Russos que têm visitado as
províncias da China, onde o chá é mais abundante, asse-
guram que a qualidade da folha depende principalmenie da
maneira de preparar-se, e sobretudo da colheita a que per-
tence, porque a mesma arvore dá ordinariamente duas e três
colheitas.

Da primeira colhe-se o que se chama flor de chá; na
segunda colheita são as folhas menos finas; e na terceira
a qualidade ainda è mais inferior;. e por fim , das folhas
mais ordinárias, e dorefugodas primeiras colheitas, faz-se
o chá de tijolo de que já falíamos.

Desses paizes longínquos que acima citámos é que se ex-
porta o chá que vai para a Rússia.

Antes de chegar a Moscow, gasta em viagem 7 a 10 mezes
e ás vezes mais, porque a distancia que tem de percorrer é
immensa.

De King-Si, por exemplo, até Kiakhta, a distancia é de
5,000 verstes; de Kiakhta a-Moscow, de 6,000 verstes; ao
todo 11,000 verstes, cerca de 3,000 léguas!

Os perigos e obstáculos que têm de vencer durante uma
tal viagem, são extraordinários; e ainda é preciso, além de
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tudo, atravessar climas e paizes os mais inhospitos e ri-
gorosos.

Ao sahir de Fou-Tchaon, na provincia de King-Si, é o
chá levado em caravanas; perto da cidade de Tsin-Schan ,
descarregam-se as caixas, amarram-se a uns varaes, e car-
regadas aos hombros de homens, atravessam assim as mon-
tanhas Iocaes.

Descem depois pelos rios até ao mar do Oriente, que vão
costejando em juncos durante um mez ou mais, e a final
desembarcam perto da cidade de Tien-Tsin.

Chegadas ahi, carregam-se de novo as caixas em camelos
ebois, e assim caminham quatro a cinco mezes até che-
garem a Kiakhta. Nesta povoação são baldeadas de novo para
serem transportadas primeiramente por terra e depois pelos
rios, e assim successivamente descem o Tom, o Irtisch, o
Obi, o Tur, o Kama, e a final o Volga até chegarem a Nijni-
Novgorod, grande cidade mercante, empório geral do com-
mercio russo do interior.

Pelo simples e rápido esboço deste itinerário, vê-se que é
um grande erro suppôr-se, como muitos, que o chá quese consome na Rússia é de exceiiente qualidade, e superior
ao chá que se toma em muitos outros paizes, por não ter
de atravessar estradas marítimas ou fluviaes', quando aca-
bamos de ver que uma grande parte do immenso espaço quepercorre é sobre a água, e na água passa mais de metade
do tempo antes de chegar ao mercado.

Quanto aos gastos que exige uma viagem desta extensão,
ja se vê que devem ser enormes; e é por isso que com cer-teza pode-se calcular que o chá exportado para a Inglaterra
por mar custa apenas a terça parte desses gastos: e é essasem duvida a causa do contrabando.

É sabido que a quantidade de chá que entra pela fronteirade Kiakhta vai diminuindo todos os annos, ao passo que o
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consumo do chá na Rússia augmenta de dia em dia. D'onde
virá a differença, senão do contrabando ?

As modificações que o ministro da fazenda da Rússia vai
fazer neste importante commercio, não só são evidente-
mente justas e razoáveis, mas serão também vantajosas para
os consumidores do paiz e favoráveis ao fisco, porque pro-
vavelmente a receita ha de crescer pela diminuição do con-
trabando, e talvez até por sua completa extincção.

A Rússia prepara-se, pois, para sahir de seu velho sys-
tema proteccionista que por tanto tempo conservou a sua
industria no berço, e dar o primeiro passo para o systema
mais intelligente do commercio livre; e temos confiança de
que esse primeiro passo não será o ultimo.

O commercio do chá não tardará a passar por uma re-
volução completa; e é de suppôr que este gênero seja levado
á Rússia pelos portos de Odessa e de Riga, em navios eu-
ropêos, e serão sem duvida os Inglezes, os negociantes de
Hamburgo e da America que abastecerão a Rússia de chá.

(Extrahido.)

M. O. F.



MARINHA DE GUERRA.

Do equilíbrio e do estado das forças navaes em
França e Inglaterra.

Os publicistas, que ligam algum preço á manutenção da
paz marítima, incumbem-se de um trabalho penivel, e
muitas vezes ingrato; quando o suppoem terminado , elle
lhes reapparece, acontecimentos inesperados o transtornam,
e perturbam os espíritos, quando menos se pensa. Queiram,
ou não, colloca-se a questão entre duas potências, que têm
sérios direitos ao império, e policia dos mares: trata-se de
saber sempre o que uma delias tolerará da outra, sem des-
cobrir-se, e sem rebaixar-se. É assim que a politica geral
domina o desenvolvimento de forças, seja qual fôr sua deno-
minação e numero.

Emquanto guarda esta politica um caracter sincero, e
estão suas intenções de accordo com o que se diz, ou es-
creve, não causa grave inquietação ver que as proporções
se alteram, e a vantagem vai notoriamente pendendo para
um dos lados; se nuvens, porém, se espalham por sobre as
relações; se as notas trocadas mais exprimem pelo que oc-
cultam do que pelo que dizem; a prudência ordena então
que se preste particular attenção a esta falta de equilíbrio, e
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se redobre de esforços para oppôr-lhe o conveniente remédio.
Sem exagerar as circumstancias, temos razão para crer que
somos chegados a este ponto.

Não pretendemos desconhecer algum dos graves motivos,
que induzem a acreditar na duração do accordo entre Ingla-
terra e França; tal como, por exemplo, o estado do Oriente,
desde a China até á Syria, e mais ainda o interesse dos dous
povos tão estreitamente ligados em bem da civilisação. Não
se pôde, entretanto, dissimular mais a existência de symp-
tomas demonstrativos de que o longo período de boa intelli-
gencia entre os dous Estados ribeirinhos da Mancha vai ser
substituído por outro, não de hostilidade, por certo, mas de
resfriamento de relações. Sem que se pronunciem ainda,
observam-se as duas partes mutuamente. Á coexistência,
e communidade de acção nos mesmos campos de batalha,
não tiveram a necessária força para desarmar as prevenções
de raça; os corações prestam-se a isso menos do que os
braços. Para que fossem sensíveis os effeitos de um tratado
de commercio, conviria sujeital-os á prova do tempo, e fazer
maior numero de concessões do que aquelle a que estamos
dispostos. Do outro lado do canal vê-se uma leva de broqueis
em todas as classes, e em todas as províncias; declaram-se
ameaçados para tornarem-se ameaçadores, e tomaram a peito
fazer o estado de paz não menos custoso que o de guerra.
Vão as costas ser eriçadas de fortes; voluntários equipam-se
á sua custa; e aquelles que, como eu, assistiram á revista
de Hyde Park, e ao tiro de Whimbleeton, sabem de queespirito estão animadas as populações inglezas. A queixa
principal contra a França, que ninguém trata de occultar, é
o ter-se ella ultimamente engrandecido contra a vontade da
Inglaterra, e, diz-se mais, em opposição a compromissos
formaes. Ter-se-nos-hia perdoado o havermos modificado,
em proveito alheio, o direito publico europêo; não se nos
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perdoa que o fizéssemos em beneficio nosso. Dahi nascem
esse equivoco de relações, e deslocamento de allianças, que,subterraneamente começados, revelam-se já por certos actos.
Outra queixa, menos séria embora, é a linguagem que em
nosso paiz empregam alguns escriptores. A embriaguez da
victoria apoderou-se de alguns cérebros, que diariamente
reformam, a seu talante, o mappa da Europa. Que vasto
campo para diatribes contra os governos, que se têm mostrado
econômicos do sangue, e do ouro do seu paiz, e queen-
caram a paz como um bem tão precioso, que por elle não
duvidam fazer sacrifícios!

Mudaram os tempos, e o modo de proceder l De humildes,
que antigamente eram, tornaram-se hoje altivos; a França,
dizem, com mais ninguém pôde contar, e todo o mundo
é obrigado a contar com ella; se desde já não reassume
seus limites naturaes, é por mera generosidade; é, por ser
discreta, que não saqueia seus vizinhos. Eis o que se diz, e
o que se escreve em estylo, e com ares por demais pre-
tenciosos. Pôde ser, talvez, muito a propósito essa classi-
ficação, que a si própria se dá a nação, e com que Se li-
songeia a vaidade popular, que de semelhante incentivo
não precisa; mas, admitta-se também, esta linguagem doce
aos nossos ouvidos não é tão agradável ás nações con-
demnadas a um papel secundário, a quem deve parecer de
bastante máu gosto o assignalarem-se os factos consummados
como prejudiciaes á sua influencia, ou como ameaça contra
a sua integridade. Não se accommodam ellas já com seus
decretos de deposição prematuros, que as levaria a mostrar
que não estão, como se pensa, inteiramente desprevenidas
de recursos, nem faltas de vigor. Inevitável effeito de um
regimen, em que o exame exercido sobre as opiniões des-
loca-lhes a responsabilidade! Nos paizes verdadeiramente
livres a responsabilidade das palavras, e dosescriptos,não

a» b. i. A
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passa de quem as proferiu, ou publicou: não acontece assim
sob o império da liberdade relativa; em tudo se vê a mão do
governo, tanto no que tolera, como no que reprova.

Tanto nos factos, como nos sentimentos, ha, também,
um lado bom e outro máu, que convém ter sempre presentes
quando se queira dar conta exacta de qualquer cousa. Va-
leriamais, certamente, associar-se aos testemunhos de con-
fiança, que nos têm chegado este anno de alguns conselhos
geraes, e com esta só garantia acreditar na manutenção da
paz. Não depende ella, infelizmente, nem de intenções nem
de desejos engenhosamente expressados; anda adstricta a
causas mais profundas. O estudo de nossas forças toma, por
isso, um interesse fácil de comprehender-se. É bom, sobre-
tudo, saber em que circumstancias nos achamos, quanto a
marinha, que pôde passar do segundo ao primeiro plano. Ha
vinte annos successivos que trabalhos cheios de autoridade
acompanham e assignalam na Bevista os esforços desta arma,
suas necessidades, historia, e repetidas transformações.
Conta, pois, esta questão, na presente obra, nobres e sabias
tradições a cujo abrigo se colloca o menos competente de todos
que se têm delia occupado.

I.

Antes de entrar no exame dos detalhes, é essencial fazer
justiça a uma palavra bastantes vezes usada, eque, prin-
cipalmente em Inglaterra, serve para cobrir a exageração
dos preparativos. Não se trata, diz-se, senão de medidas de
defesa. Mesmo em França, falla-se de uma marinha offen-
siva, e outra defensiva, distinguindo uma da outra, como se
desta distincção tudo dependesse. Fora preciso, pois, fixar
a inteiligencia sobre os termos desta distincção. Pôde ad-
mittir-se que os reductos em terra, e as obras fixas, sejam
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considerados como simples meios de defesa, com certa re-
serva, porém; e a razão é porque taes obras, dando se-
gurança, deixam mais disponíveis os recursos fluctuantes,
e augmentam forças, que podem ser mettidas em linha:
quanto ao material do mar, equivoca-se o que suppõe haver
differença entre ataque e defesa, üm bosque fluctuante, ani-
mado de movimento e provido de artilharia, é instrumento,
tanto offensivo como defensivo; o serviço, que para estes
dous fins tem a fazer, é o mesmo; não ha differença senão
na maior ou menor quantidade da força, e sua qualidade.
A armada do canal, por exemplo, que o almirantado parece
destinará preservação das costas, e arsenaes inglezes, não
pôde, por ventura, em um dia dado, bloquear e ameaçar
nossos arsenaes, e costas ? Pouco importa o destino do mo-
mento; os destinos mudam-se: o que se deve considerar é
menos o emprego do que o valor intrínseco das cousas.
Dizer que os grandes armamentos destinam-se á própria
defesa, é mostrar uma boa intenção, a que faltam as ga-
rantias: é preciso também não tomar estas declarações se-
não pelo que ellas valem, não dando credito ao que tenha
visos de ficção. É bom que, neste presupposto, passemos
ainda uma vez em revista o estado das duas marinhas. Já
o fizemos no anno passado (1), e voltamos agora a esta grave
questão com documentos novos. Durante a sessão, que acaba
de terminar, estudou o governo inglez o modo de entreter
os espíritos em alarma, com a mira de certo plano de de-
fesa, em que o parlamento dificilmente consentiria, se es-
tivesse a sangue frio. Tratava-se de armar as costas, e de
provar que trezentos milhões, destinados a esta defesa fixa,
não eram um pesado sacrifício para o paiz, que em menos

tr\

(1) Das duas grandes potências marítimas. Revista dos Dous Mundos de 15
de Setembro de 1859.
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de cinco annos despendera perto de seiscentos milhões para
o naval. A tarefa era árdua, e em seu desempenho envidou
o primeiro ministro todas as forças; pintou a traços largos,
em um painel que phantasiava, os riscos em que era factível
incorrer-se; mostrou Londres ameaçada, os portos militares
destruidos, e o território inteiro á mercê de uma sorpresa:
apontou os armamentos da França como desproporcionados,
e tomando cada vez mais o caracter de desafio e ameaça.
Apoiando-se no relatório de uma commissão de inquirito,
reclamou da câmara a adopção de suas conclusões. Em vão
objectaram certos membros, que este relatório nada mais
era do que um documento incoherente, aonde cada um dos
commissionarios abundava no sentido de sua respectiva arma,
aconselhando o artilheiro baterias em terra, o marítimo ba-
terias no porto, o engenheiro campos entrincheirados, e o
officiai de infantaria o augmento da tropa de linha; nem por
isso o primeiro ministro deixou de conduzir sua maioria,
através das três leituras, ao fim a que se propunha. Com sua
habilidade ordinária, e um talento que parecia haver re-
moçado, illudiu difliculdades, oppôz ironia airona, mis-
turou o verdadeiro com o falso em razoáveis proporções,
lisongeou as paixões, e fez um appello aos interesses, sa-
crificando mesmo a um exagerado máu sentimento, terrores,
que no fundo deveria elle considerar como chimericos. Era
indispensável vencer; venceu, e os milhões foram votados.
Neste inventario de motivos, que tornavam as precauçõesurgentes, nossa marinha não foi esquecida. Nenhuma outra
arma é vista em Inglaterra com tanto ciúme. Não tem o pri-meiro ministro deixado de apresentar o desenvolvimento da
força ingleza como conseqüência do da nossa; só falta ajun-
tar-lbe, que nesta rivalidade de esforços se tem o almirantado
atrasado um pouco; queé preciso apressar mais os passos
para alcançar-nos e acompanhar-nos. Lord Clarenoe Paget
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encarregou-se do commentario; ensaiou restabelecer a ba«
lança entre as duas marinhas, pondo dez naus inglezas fora
da conta. Estas ficções nada têm de digno, ainda mesmo
que seja para forçar o voto do parlamento. O exacto detalhe,
e a tabeliã nominativa dos armamentos inglezes, têm sido
publicados recentemente, e em comparação com os arma-
mentosfrancezes (1). Com o auxilio destes documentos, e
dos que fornece o Navy-List do Io de Julho de 1860, pôde-
se na presente oceasião fixar, da maneira a mais certa, o
estado das duas marinhas.

Naquella data tinham os inglezes no mar, em estado de
entrar em combate» 63 naus, e 41 fragatas a helice j nos 35
náüs e 38 fragatas, também a helice, sendo a differenoa a
favor delles 28 naus e tres fragatas. É, pouco mais ou menos,
a proporção que no anno passado verificamos. É verdade
que, para tanto adiantar-se, tem o almirantado precisão dô
fazer um grande e custoso esforço. Ha bem pouco tempo*
regulavam uma por outra as forças das duas marinhas; e*
ainda que iguaes em numero, tínhamos a vantagem pela
qualidade. As festas marítimas de Cherbourg trouxeram a
Inglaterra a examinar mais de perto seus recursos; fez pio*-
ceder a um inquirito, e reconheceu, que das 50 naus a
helice, que figuraram nas listas do almirantado, só 20 eram
próprias para o serviço de guerra. Tínhamos nós então 39
no mar, ou próximas a serem lançadas dos estaleiros. A
Inglaterra contava apenas 34 fragatas, quando nós tínhamos
46. Assim se achavam as cousas em 1858; a vantagem
evidentemente nos pertencia. Além disso, um decreto de
1857 abria o credito de 170 milhões, repartidos por dez
exercícios até 1867, para construcções novas que deviam

(1) Vide — Brochura sobre os orçamentos da marinha em França e Ingla-
terra — cujo autor se apresenta debaixo dos auspícios do ministro.
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elevar nossa força naval a 40 naus e 50 fragatas a helice.
Em presença destes factos, a Inglaterra tomou o negocio ao
serio; viu nesta distribuição de forças uma calamidade pu-
blica, e nada poupou para conjural-a: despertou, dando a
medida de sua actividade e poder. Desde o fim de 1858
quatro naus de vela estavam transformadas: em 1859 foram
lançadas ao mar seis outras novas, e ainda cinco conver-
tidas; duas baterias aríetes a vapor entrincheiradas tinham
sido encommendadas á industria particular: cinco fragatas
novas, e alguns navios accessorios completavam esta res-
tauração de material. Nunca sè vira um movimento igual.
Segundo os dados fornecidos ao parlamento por Lord Paget,
secretario actual doalmirantado, comprehendiam as cons-
trucções novas, no decurso dos dous últimos annos, 46,284 T.,
sendo 20,210 para as naus, e 21*268 para as fragatas. Ele-
Tava-se á força de 16,730 cavallos o numero de machinas
encommendadas. Em 1860 a 1861 ajuntar-se-ha a estas
cifras 13,216 toneladas de naus de linha, 13,500 de fra-
gatas, 4,871 de corvetas, 8,041 de navios inferiores, e mais
12,800 cavallos de vapor. Parece que, á porfia, os gabi-netes que succedem-se acceleram, em vez de retardar, este
impulso; e, é evidente que, ressentindo-se de um tal pro-
gresso, comece a força ingleza a tomar um caracter de exa-
geração.

O que fazíamos nós entretanto ? respondíamos por esforço
igual ao da marinha rival? deixávamos nos arrastar peloexemplo? Basta recorrer aos documentos officiaes para con-
vencer-se de que não temos levado muito longe as repre-
salias. Amarrámos-nos estrictamente ao decreto de 1857, pre-parado em 1855 por uma commissão, que fixou, com oscréditos annuaes, as proporções de nossa força naval effectivae regulamentar. Não se ajuntou mais nem uma náu, nemum milhão á esta lei, que retarda por dez annos o completo
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restabelecimento de nossas forças. Ás trinta naus novas, ou
transformadas, que a Inglaterra fez sahir de seus estaleiros
em vinte e seis mezes, não oppuzemos mais do que cinco,
ou seis da mesma classe: era isto mostrar uma discrição
exemplar. Exigia ella consecutivamente, e em três paga-
mentos, 200 milhões para augmento do material naval, e
não sahimos dos 17 milhões, que nosso orçamento destina
annualmente a este emprego. Como explicar, pois, asre-
criminações de que fazem objecto nossos armamentos; re-
criminações que, a bem justo titulo, poderíamos reenviar
áquelles que as fazem? Que para manter a sua grandeza se
julgue a Inglaterra obrigada a fazer sacrifícios até agora sem
exemplo: que queira, por meio de preparativos imponentes,
suffocar em germen até o desejo de attentar contra o seu
repouso; que se ponha em guarda até o excesso contra as
sorpresas e as aventuras, é isso uma conducta, que por si
mesma se justifica, sem que seja preciso addicionar-lhe
falsos alarmas indignos de um povo esclarecido e resoluto,
do qual depende só, que as forças de que dispõe sejam mais
consideráveis, á medida que têm ellas de operar em um
raio mais extenso, na certeza de que, a potência que tem
muitos pontos a proteger, deve esforçar-se em estender por
todos elles essa protecção. Eis ahi grandes considerações,

que nada teriam perdido em ser desembaraçadas de aecusa-

ções injustas, e terrores pueris. A verdade fallar, o problema
da superioridade naval só tem um termo verdadeiramente
essencial — o dinheiro. Depois que uma náu de primeira
classe custa cinco milhões, uma fragata encouraçada seis
milhões, é que estas machinas de guerra não podem entrar
em operações sem uma despeza em combustível, que orça

por três a quatro mil francos por dia, o papel, que se tem
de representar sobre os mares, está na razão das sommas

que para esse fim forem consagradas, no que concorre em
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grande parte também o credito e riqueza de um Estado. Ê
um duello financeiro e militar; convir-nos-ha levai o a ef-
feito? convirá oppôr milhões a milhões? será preciso dar
ao exercito do mar o equivalente, ou pouco mais ou menos,
do que damos ao exercito de terra? a quantas naus construir
a Inglaterra, responderemos pondo outras tantas quilhas
nos estaleiros? collocada a questão nestes termos, resolve-se
ella por si mesma. Por muito abundantes que sejam nossos
recursos, têm seus limites, e seria triste exhauril-os todos
com a marinha de guerra. Basta que tenhamos de sustentar-
nos em uma attitude dispendiosa de vigilância contra os
Estados empobrecidos do continente; seria temeridade pre-tender, á força de dinheiro, ao império do mar contra um
povo, que por seu commercio e industria põe em contribuição
todos os paizes do mundo? A este respeito, o remédio queha, ésaber resignar-se, e regular as pretenções pelo estado
da própria fortuna. Fizéssemos o que fizéssemos, ficaríamos
sempre, quanto a numero de armamentos, a uma grandedistancia da Inglaterra. Poderá variar a proporção, e ficar
naquijlo que a Inglaterra julgar ser útil, e prudente. Acabaella de provar que a despeza não a amedronta, e que neste
ponto vai a opinião publica ainda além da do governo. Ávista disto, acha-se traçada a marcha que temos a seguir •
em falta de numero, é à qualidade que devemos visar- é
pelo cuidado dos detalhes; pela instrucção das equipagens-
pela escolha dos homens, que se deve ensaiar o modo deestabelecer as probabilidades em nosso favor. Tomar a peitoque cada navio se torne um modelo de perfeição, aondecada seroço esteja detalhado a quem melhor o saiba cum-
pnr, «sofim a que se deve caminhar, e o conselho quedao oss homens esclarecidos. Um offlcial eminente, cujosfrabalbos os leitores da Revista conhecem, o almirante Juriende Ia Gravjere, tratando dos recontros marítimos de 4842
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entre a Inglaterra e os Americanos, recordou, ha pouco
tempo, o que pôde uma nascente marinha animada do de-
sejo de brilhar. Com seis fragatas, e alguns brigues, fez a
União frente á Grãa-Bretanha, que cobria os mares com suas
esquadras, e trouxe até ás águas da Mancha audaciosos e
felizes cruzeiros. É porque estas fragatas e brigues eram
navios de escolha, bem equipados e bem commandados, e
que com sua marcha superior podiam, á súa vontade, aceitar,
ou recusar o combate, perseguir e fatigar o inimigo até que
a fortuna lhes offerecesse chancas de destruil-o. Nenhum
exemplo prova melhor que o respeito ao pavilhão pôde
fundar-se em outras causas que não armamentos excessivos;
eque, em circunstancias escolhidas, a boa organisação
contrabalança vantajosamente o numero. Esta boa organi-
sação tem-a a nossa marinha? está ella disso bem longe,
se acreditarmos as censuras recentemente apparecidas no
seio do corpo legislativo. Um deputado, que representa
Toulon (1), enunciou contra a marinha accusações, quechegam a considerar-se amargas. Tornando-se écho das
queixas, e dos ciúmes de que os corpos combatentes jamais
se têm sabido abster, arremetteu sobretudo contra os corpos
administrativos, e com particularidade contra os engenheiros:
lançou-lhes em rosto, que não ouvindo o conselho dos ho-
mens do mar, faziam mysteriosamente os planos dos seus
navios, que na experiência conhecia-se depois carecerem
das mais importantes qualidades náuticas: segundo elle,
nossas construcções peccam em muitos pontos; a altura das
baterias, as condições de velocidade, a proporção entre a
força da machina e a capacidade para a accommodação de
seu combustível, e pertences. Não lhe faltaram exemplos

^>ara apoiar-se: citou a Bretagne de 1,200 cavallos, que,

(1) Mr. de Kerveguen.
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consumindo 120 toneladas de carvão por dia, não tem paióes
para mais de 400, ficando assim sem elle depois de oitenta
e quatro horas de navegação. O mesmo disparate observa,
quanto ás velocidades: ao lado de naus com machinas de
1,200 cavallos tem a nossa marinha outras, que descem a
140, como a do Montebello; as do Luiz xiv a 600; as do
Austerlitz a 500; as do Donawert, S. Luiz e Fontenoy a 450.
Comprehende-se facilmente os inconvenientes, que se ligam
a esta desigualdade de marcha entre as naus. Formadas em
esquadra, dependem ellas umas das outras, e as mais ve-
leiras são forçadas a esperar pelas ronceiras, do que segue-se
uma lentidão de movimentos, que influe sobre o successo
das operações, e seria perigoso em um combate. Quanto á
altura das baterias, é ainda mais grave o caso. Têm nossos
rivaes sabido dar ás baterias proporções, que, debaixo de
qualquer tempo, permittem a efficacia do tiro; éa altura
de seis, sete pés, e mesmo mais; as nossas têm menores
proporções. Segue-se que, com mar cavado, nossas baterias
da coberta ficam com as portas debaixo d'agua, o que obriga
a fechal-as, tornando-as inúteis, emquanto que as do inimigo
estão abertas, e jogam sua artilharia. Todos estes defeitos,
e outros ainda se teria podido evitar, segundo dizem, se
a pratica viesse em auxilio da theoria, e se aos cálculos de
gabinete se tivesse ajuntado um pouco mais de experiência
do mar. Os melhores juizes em matéria de instrumentos de
batalha, são aquelles cujas funcções os chamam a mano-
bral-os e conduzil-os. Muito ha que responder a estas criticas.
Tratando por esta fôrma a engenharia naval, mostra-se es-
quecimento e ingratidão: é a luta eterna dos homens da
acção contra os homens da sciencia. Os engenheiros têm suas
fraquezas; e quem está isento dellas? nem por isso é menos
certo, que a arte náutica lhes deve seus aperfeiçoamentos os
mais felizes, e suas mais bellas descobertas. Estudando em
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seu gabinete a curvatura das madeiras, a relação e harmonia
de suas fôrmas, é que o engenheiro Sane achou o modelo
dessasbellas naus, que todas as marinhas do mundo co-
piaram como typos os mais perfeitos da architectura naval.
Não foi no mar, onde só figurou bem tarde, que Borda
imaginou os seus circulos de reflexões e repetidor. Qual foi
o homem do mar, que possa lisongear-se de haver feito mais
pela sua profissão do que aquelles dous, que eram apenas
uns sábios? Vai-se desprezando a theoria, e acreditando
que a observação especial a suppre; mas nem por isso deixa
ella de ser a regra das artes que as anima, as inspira, e as
remoça, quando assim é preciso. O homem de acção nada
vê além do que sabe; o homem da sciencia procura sempre
o que ignora. A quem se deve, mesmo hoje, o typo das
naus a vapor, que os officiaes de marinha suppunham im-
possível, e de que, ha doze annos, não fallavam senão
rindo-se? A um de nossos engenheiros, o Sr. Dupuy de
Lóme. sustentado por um príncipe, cujas luzes estavam
acima das prevenções profissionaes. Quando a nàu Napoleão
foi lançada ao mar, e fez evoluções com sua machina de
900 cavallos, e suas noventa peças, obrigou os incrédulos a
aceitarem este presente da sciencia. Haveria razão de se
queixarem de não terem sido consultados? Sem duvida, os
homens, que têm de usar dos instrumentos, devem, antes
de trabalhar com elles, ser chamados a julgar do seu mérito,
e não se deve deixar tudo ao capricho, e phantasia dos en-
genheiros navaes. É necessário um contraste, e elle existe.
Os planos de construcção partem do conselho de trabalhos,
aonde, ao lado de quatro engenheiros, figuram dous ai-
mirantes, e três capitães de mar e guerra. O elemento militar
contrapesa assim o elemento administrativo , e reconduz o
projecto ás realidades do serviço, quando houver tentação
de afastar-se dellas.
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Voltando ás objecções apresentadas ao corpo legislativo;
algumas dellas são justas, outras exageradas. Quanto á ai-
tura das baterias, parece admittido que as nossas peccama
esse respeito, o que nos expõe a uma desvantagem. Con-
siste a dilficuldade em conciliar um pontal maior com as
dimensões geraes das naus, e a necessidade de arranjar em
outra parte espaço para as provisões de toda a qualidade.
É mais um estudo que ha a fazer, e talvez se pense nisso.
Quanto á desigualdade de marcha de náu a náu, está-se
ainda a soffrer as conseqüências de um longo andar ás apal-
padellas. Nossa marinha não chegou de um só jacto á náu
de grande porte: entendeu-se por muito tempo, que os mo-
tores de pequena força bastavam, e que o vapor seria apenas
o auxiliar da vela. Foi debaixo da impressão deste modo
de pensar que tiveram logar as primeiras transformações;
começou-se por machinas insufíicientes para, pouco a pouco,
chegar a outras de força mais apropriada. Ninguém duvidará
que deixem estas desigualdades de ser um embaraço, e uma
causa de enfraquecimento; a uniformidade de marcha é um
ideal, atrás de que se tem sempre corrido na marinha, sem
ser possível jamais attingil-o. Sane o tinha em vista nos seus
modelos, e de todos os nossos constructores, é elle o que
esteve mais próximo a alcançal-o. Com o uso da vela era o
problema quasi insoluvel; com o vapor não são tantas as
difficuldades.

Bem singulares anomalias têm assignalado comtudo nossos
últimos esforços. No typo mais geral da nossa armada, a
náu de 90 peças com machina de 900 cavallos, tem-se en-
contrado faltas de igualdade notáveis observadas em com-
paração com outras da mesma força e armamento. Nave-
gando em esquadra, occupava sempre a Algesiras a van-
guarda; nArcole, a Imperial, a Eylau, a Redoutable, só
a acompanhavam a distancia; havia entre ellas a differença
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de uma, duas, e tres milhas de marcha por hora. De que
provinha isto ? Nossos officiaes, entre outros o capitão La-
brousse, depois promovido a almirante, estavam muito preoc-
cupados com semelhante acontecimento. Elle prestou séria
attenção ao detalhe das machinas; mudou as disposições
das corrediças; supprimiu, por combinações engenhosas,
as fricções atrasantes; echegou a restabelecerem algumas
das naus, e com pouca despeza, o grau de velocidade que
deviam ellas ter.

É assim que depois de muito tempo, de pacientes obser-
vações, e de felizes correcções, poder-se-ha dar a esta ma-
rinha nascente áquelle vigore precisão, de que é ella sus-
ceptivel. E demais, os Inglezes também hão soffrido graves
enganos, com cujas provas se encheria muitas paginas.
Têm-os tido nas fôrmas dos cascos, nas capacidades, na
estabilidade, e na marcha dos navios. Milhões se tem es-
tragado em experiências improficuas; a lista de seus abortos
é muito superior á nossa. Ha em suas naus bem saliente
desigualdade de marcha. A RoyalAlbert e a Victoria tra-
zem o mesmo armamento de 121 peças; a primeira tem
apenas a força de 500 cavallos, e a segunda 1,000, diffe-
rença esta bastante considerável. Quanto á marinha, estão
os Inglezes em circumstancias idênticas ás nossas: procuram,
ensaiam, apalpam.

O ultimo facto, que tem dado logar a censuras, é a má
sorte experimentada pelo calculo da provisão de combustível,
e a differença depois encontrada entre as capacidades presu-
mida e real. A sciencia errava em seu próprio terreno. Os
cálculos feitos para a Bretagne davam-lhe quinze dias de
combustível, que na pratica ficaram reduzidos a quatro; o
mesmo aconteceria á Gloire, segundo dizem, pois estimado
em quatorze dias seu aprovisionamento em completo estado
de armamento, chegaria apenas para cinco. Ha evidente
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exageração nestes cálculos, e na maneira por que são elles
apresentados; mas, nem por isso é menos constante, que se
tem elles algumas vezes reconhecido exactos,concorrendo para
as graves difficuldades que lhes são inherentes accidentes for-
tuitos, modificações de maturidade nos materiaes empre-
gados, o que faz mudar a linha dágua calculada. É uma das
mais sérias difficuldades que offerece o emprego do vapor.
Deve o navio conduzir o alimento da sua marcha: sua de-
mora no mar está limitada pela quantidade de combustivel,
que seus flancos podem conter, do qual os mais favorecidos
neste ponto contarão apenas uma quinzena de dias, outros
não terão mais do que uma semana, e mesmo só alguns
dias. Toma assim o carvão uma importância na economia
naval, á qual parecem subordinados os outros elementos; c
por isso o almirante Berkelley disse, que a mais temível
frota seria aquella que mais carvão tivesse. Seja como fôr,
é preciso occupar-se do carvão antes de tudo mais, arranjar-
lhe espaço, de preferencia aos viveres e munições, e até
mesmo á artilharia. Não é possivel mais andar-se no mar,
como antigamente, mezes e annos: quando o terrivel con-
sumidor chamado machina tiver devorado suas provisões,
forçoso será entrar em algum porto para renoval-as. Como
diminuir esta dependência? como dar a esta marinha nova
mais alento, um campo mais vasto, uma inteira liberdade
de movimento? Disso tem-se occupado por diversos lados,
e em diversos sentidos: os fabricantes de projectos tomaram
a dianteira. Uns não vêm maneiras de dar remédio a esta
difficuldade, senão levando as construcções militares a pro-
porções monstruosas, já ensaiadas nas commerciaes. Navios
de 15, 20, e 30 mil toneladas, de armação airosa, tornar-
se-hiam verdadeiros armazéns de carvão, capazes de dar
conta das mais longínquas navegações. Outros, com menos
ambiciosos planos, têm dirigido suas vistas e esforços para
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a machina, e seu alimento. O problema é simples: obter
mais força em menor espaço. Já se comprimiu o carvão,
reduzindo-o a tijolos com suecesso comprovado. Acham-se
em ensaio outros systemas, como o emprego do vapor secco,
e do vapor condensado. Parece mesmo que este ultimo sys-
tema entrou já em processo de experiência corrente com
ajuda dos apparelhos de Mr. John Wetherhed, membro do
congresso dos Estados-Unidos. O almirantado applicou-o ao
novo Yacht da rainha, e parece applaudir-lhe os resultados.
Tudo está em germen, e é de crer que a marinha seja um
dia senhora dos motores de que é ella actualmente escrava.
Emquanto se espera, fazem nossos engenheiros o que po-
dem; e se alguma arguição ha a lançar-se-lhes em rosto ,
não é, por certo, a de ter lhes faltado a coragem, e de se
terem recusado a ensaios perigosos.

O caracter da nova marinha é, para bem definil-o, um es-
tado perpetuamente prolifico. Crêa mais do que acaba; passa
de uma concepção a outra com rapidez, que tem tanto ou
quanto de vertigem ; perturbam-se os olhos seguindo-a em
seu movimento. A vantagem desta actividade é. de em nada
ficarmos atrasados dos outros; o inconveniente é de não
chegar a ver o fim da viagem. Aonde se pensava encontrar
repouso, apenas se tem uma parada. Pega-se e larga-se;
enfastia-se e desengana-se; está-se em continua busca, e
em nada se assenta; multiplica-se as sorpresas a ponto de
cansar. Lance-se uma vista retrospectiva, e siga-se o tra-
balho de Penelope, a que assistimos ha quinze annos! Ti-
nhamos então, confessado pelos entendedores, uma bella
armada, que formaram almirantes exercitados sob a vista
de um Príncipe, que os animava com o seu conselho e in-
fluencia.

Apparece a náu a vapor, eclipsa-se a vela, e tudo vai de
novo começar. Imagina-se então uma armada mixta, como
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uma sorte de compromisso entre o passado e o presente:
admittindo o motor a fogo,. toma-se a peito conter-lhe os
effeitos; não se quer ver nelle senão um accessorio, e li-
mitam restrictamente o grau do seu poder. As transforma-
ções continuam neste sentido, e, ainda não acabadas,
passa-se a novas revoluções. Prefere-se agora tratar antes
de pequenas embarcações do que das de alto bordo, isto é,
a flotilha toma o passo á frota: farão maravilhas as flotilhas,
que para tudo bastam; sejam, portanto, ellas as favore-
cidas, o dinheiro e os braços estão á disposição das ca-
nhoneiras e das baterias fluctuantes; cinco destas, e 53 das
outras acham-se simultaneamente nos estaleiros, assim como
uma esquadra de transportes; ter-se-ha assim uma esquadra
de trocos miúdos: mas, quando se conhece que estas ca-
nhoneiras e baterias fluctuantes são tristes instrumentos de
navegação, que com o mais pequeno máu tempo mostram
a quilha, e precisam de constante reboque, volta-se ao
principio, que jamais deveriam ter perdido de vista, que o
navio de Unha fortemente armado, e dotado de uma grande
velocidade, ê a únicae verdadeira base de uma armada,
que tenciona demorar-se no mar, atacar, defender-se, e
assegurar o respeito do seu pavilhão. 1 á volta desta opinião
que devemos a serie de náusa helice de melhores modelos.

Teremos alcançado, emfim, o que desejávamos? Parece
que não. A invenção offegante procura com anciedade novos
melhoramentos. Trata-se de tornar invulneráveis nossas
grandes machinas de guerra, e ajuntar-lhes á muralha de
45 a 55 centímetros de madeira uma armadura de 11 a 13
centímetros de metal. É dahi que provêm as fragatas en-
couraçadas, os aríetes a vapor, como lhe chamam os In-
glezes, e é para este lado que se dirige hoje a voga, e todos
os seus esforços. Corresponderão estas fragatas encouraçadas
ao que se espera dellas? e serão tão poderosas como as
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preconisâm ? É só a experiência que nos desenganará a Mie
respeito. Ha apenas duas no mar, a Nbrmànãiè&& Gltifrè;
estão, além destas, quatro nos estaleiros, em diversos graus
de promptificação: têm uma força que varia de 900 a 1,000
cavallos, e são destinadas a montar de 36 a 40 peças de
grosso calibre. Os Inglezes só têm quatro, que são a Wárrior
e a Black Prince, de 6,000 toneladas cada uma, de 1,250
cavallos, e de 36 peças; e duas outras de menor força em
construcção. Nas recriminações periódicas, que se repetem
na câmara dos communs, figuram estas fragatas como ei-
pantalhos. Lord Paget prevaleceu-se desta idéâ fará efiü atn
dos seus discursos captar a maioria; e, ainda que tivesse à
vista o mappa da nossa força naval, não se apegou ás cifras
reaes, multiplicou-as, e deu-nos generosamente quatro ffâ-
gatas dè mais. A este respeito stiggere^e-nos uma reflexão:
se, com effeito, as fragatas encouraçadas são um instrumento
terrível, diante do qual as náús sem armadura nada mais
têm que fazer senão arrearem sua bandeira, por que fazãó
não augmenta o almirantado inglez o numero das que tettrô
Tanto se esmera elle em possuir, em todos os casos» uma
força dupla da nossa, que se torna estranho o resígôaM3e
em um ponto capital a condições áè inferioridade. Tem so
quatro grandes navios entrincheirados de metal, e nós teôiós
seis: esta maneira de proceder é nova, e a ella não tem-nos
habituado o almirantado. Será porque nutre duvidas sobre
as qualidades náuticas destes navios, e quer > ao justo, saber
o que são elles antes de emprehender sua construcção em
grande escala? À despeza, neste caso, sahiria de nossas ai-
gibeiràs; eem qualquer tempo copiar-se-nos-ha * se aex*-
periencia sahir favorável. Nossos vizinhos são usôiros deste
systema; e, quanto ao avanço, que sobre elle ganhamos,
não se lhes dà disso; lá custa menos o ferro do que aqui.
Por emquanto não é ainda favorável a opinião publica em

R. B. I. 5
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Inglaterra ás armaduras de metal; acredita-se até, que as
mais poderosas cederão ao effeito da nova artilharia. Ex-

periencias feitas em Portsmouth e em Shoeburyness pare-
ceram concludentes. As peças Armstrong e Wittewort atra-
vessavam, a grandes distancias, chapas de ferro batido de

quatro e cinco pollegadas de espessura. O tiro era dirigido
contra o costado da Trusnty, bateria fluetuan te. A escola de
tiro estabelecida a bordo da Excellent obteve os mesmos
resultados sobre a velha fragata Britou em chapas fundidas
de quatro pollegadas de espessura, que não somente par-
tiram-se á terceira bala recebida, mas que pelos fragmentos
de taes chapas, mostram mais um resultado desfavorável,
e mais um perigo, quando a armadura cede. Não deixa,
comtudo, de ser uma experiência curiosa a destes navios
cobertos de ferro á guisa dos antigos cavalheiros, que nem
as balas ocas, nem as sólidas poderão atravessar, suppondo
mesmo que a artilharia aperfeiçoada chegue a este resultado.
Um tiro feito de terra contra um objecto fixo não dá sempre
idéa do que é no mar o feito contra objecto movei; e uma
couraça com todos os seus defeitos não deixa de ser couraça.
Quando mesmo não annullasse ellasobre amassa dos pro-
jectismais do que o effeito de um terço, ou metade, não
deixaria já de assegurar uma enorme vantagem ao navio que
a tivesse contra o adversário, que não a tivesse. Applicar-
se*hapois a todos o que até agora se não tem applicado
senão a um pequeno numero ? A experiência o decidirá. A
questão de dinheiro, com cifras mais elevadas, ainda se re-
produzirá, se os resultados forem favoráveis a esta ultima
transformação: as armadas, já bastante caras, sêl-o-hão
ainda mais. Ha épocas em que o gênio dos homens se atira
de preferencia ás artes que cream, e outras em que elle se
apaixona pelas que destróem, o que prova o espirito rei-
nante dos tempos, e suas conseqüências. Nossa marinha
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tem sido arrastada pela força das cousas neste movimento
e gosto militares. Nenhuma arma tem trabalhado tanto pelo
seu próprio adiantamento, nem passado por mudanças mais

profundas: nenhuma se tem applicado a averiguações mais
momentosas, e passado por maior somma de provações. Por
tres vezes foi seu material transformado; viveu seis annos
na febre das descobertas. Chegou-lhe o momento de escolher
seu caminho, em logar de procural-o; de, conhecendo os
elementos que a cercam, fixar-se nos mais apropriados.
Correr ainda atrás de hypotheses, estragar sua imaginação
em descobertas disparatadas', é expôr-se ao vaivém dos
acontecimentos. Aconselha a prudência o concentrar-se em
alguns typos escolhidos, bem estudados, e levados ap grau
de perfeição de que são susceptíveis. Eis o que convém
fazer, quanto aos instrumentos: vejamos agora o que con-
vém fazer, quanto aos homens.

II.

Quando se lê, com a attenção que merecem, os estudos,

que Mr. Jurien de Ia Gravière reuniu em volumes, depois
de havêl-os publicado ria Revista, não se pôde deixar de
sentir uma emoção misturada de tristeza. Tome o caso um
caracter familiar em memórias de tocante piedade, ou eleve-
se na descripção dessas batalhas fataes, de-que nossas ar-
madas se retiraram, somente quando destruidas e despe-
daçadas; communica-se também ao leitor o sopro, que influe
o espirito do illustre almirante: não se acompanha a des-
cripção dessas campanhas somente com o pensamento, as-
siste-se a ellas. Destacam-se algumas figuras com grande
relevo: Jervis e Nelson, da parte dos Inglezes; Jervis, que
prepara sabia e friamente o suecesso; Nelson que lh'o rouba

por suas effervescentes temeridades. Collingwood entre os
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dòüS, com menos felicidade, mostra um pouco de tempera
de Uni e outro, alliança rara da energia razoável, da pre-
eísao do golpe de Vista, e do gênio feliz! O que domina neste
campo é a confiança na victoria • Os almirantes contam com
átlàs éqúipageus, estas com os seus almirantes. No nosso
campo ê a confusão e o desanimo que reinam. A taes chefes,
nata da sua corporação, quem tínhamos nós a oppôr? Brueys
em Aboüquir, Villeneuve em Trafalgar; Brueys, que morreu
antes dè ser derrotado, e expiou nobremente suas mal to-
hiadâsdisposições; Villeneuve, que sobreviveu ao desastre
dà sua armada, e, depois dê um curto captiveiro, veio á
frança suióidaf-se, afim de que não ficasse em duvida sua
Coragem. Ajudado por documentos particulares, restabeleceu
Mr. krien de Ia Gravière, debaixo de seu verdadeiro ponto
de vista, esta physionomia singular de Villeneuve, que mais
se deve deplorar do que censurar. Antes de sahir para o mar,
tinha elle consciência da desgraça que o esperava: via navios
mal armados, mal apparelhadòs, e mal providos; equipagens
cuja inexperiência trahia-se á mais pequena manobra, e
não oceultava estas faltas ao ministro sob cujas ordens servia,
a quem com instância pedia ser substituído: negou-se-lhe
isto, e levaram*o ao combate contra vontade, entrando nelle
já eom a certeza de ser batido. Eis as duas marinhas de
então, uma cheia de confiança, e outra de hesitação; uma
segura dos seus golpes, e outra duvidando de si mesma.
D'onde vinha este contraste? Da organisação e da preparação
das forças. Houve depois uma espécie de vertigem na maneira
de que se usou das nossas. Desde que Villeneuve denunciou
suas fraquezas, devia seu commamlo passar a outras mãos:
a disposição de espirito em que elle se achava é daquellas
que um official superior não deve jamais conhecer, e ainda
menos revelar. É preciso que, ainda mesmo contra a evi-
denóiâ, elle acredite no bom resultado: a coragem própria
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vale menos a quem tem uma tal graduação. do que a que
inspira. Mais valeria ter entregado o commando da esquadra
ao mais temerário dos commandantes, a um soldado de
fortuna decidido a correr aventuras, a muito ousar, e a,
muito arriscar. Fosse qual fosse o. resultado, nenhum teria
sido peior: ha certos momentos em que a audácia é o melhor
dos cálculos; ella se propaga e se communica, e restabelece
a balança. Em seus despachos falia YiUeneuve das equi-
pagens em termos desesperados: quem sabe o que se teria
obtido tratando-as com mais um pouco de vigor? Pertenciam
ellas ás raças fortes do litoral, que, quanto a intrepideze
intelligencia, a nenhuma outra cedem: ellas jamais viraram
a cara ao inimigo no fogo, e o corso deve-lhes os seus mais
determinados campeões. O elemento era bom; faltava só que
o soubessem bem manejar; o que era preciso a estes homens
para pôl-os a par dos melhores t Algum pouco mais de ins--
trucção. O que valia a instrucção não era ainda naquelle
tempo apreciado ao justo, nem quanto ella exige. Agarradas
sem methodo, e vindas de diversas partes, não tinha havido
tempo de classificar, e distribuir convenientemente esta
marinhagem, Assim, com o primeiro máu tempo cinco naus
soffreram avarias grossas, e o serviço de sua artilharia em
combate era defeituoso: nós apontávamos ao apparelho e
aos mastros, emquanto os Inglezes atiravam aos cascos; suas
cobertas contavam alguns feridos, ao passo que as nossas
estavam cheias de mortos. Á inexperiência dos homens
ajuntava-se também o effeito do máu systema. O que nos
aconteceu de nefasto, proveio destas causas combinadas.
Servem de lição estas desgraças para nunca mais nellas se
recahir; a instrucção, eis a melhor força de uma armada;
é a ella que deve a nossa ter-se depois rehabilitado. A ins-
trucção do homem do mar não é um.frueto temporão; só
amadurece com o tempo. Para formar-se uma idéa do que
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ella è, precisa-se seguir-lhe o desenvolvimento nestas me-
morias de família, que Mr. Jurien de Ia Gravière acaba de
colligir, e que, depois de terem servido de exempliflcação
na marinha, nella são hoje como que um compêndio de
ensino. É seu pai que está em scena; nenhuma outra voz
tem mais autoridade. Vice-almirante, Prefeito maritimo, Par
de França, percorreu com distincção todos os graus da hie-
rarchia, conheceu todas as fortunas do mar, passou pelas
provas do captiveiro, e assistiu ao laborioso nascimento da
nossa marinha. Nestas paginas, aonde o interesse é sempre
crescente, vê-se como chega a reconstruir-se uma armada,
sahindo de suas ruinas. Data este movimento de 1820. Es-
tavamos então, quanto a forças navaes, no ultimo grau de
abandono, com as equipagens, e um material cada dia mais
estragado. Um ministro, que a vistas rectas unia uma grande
firmeza, não pôde resignar-se como seus predecessores, a
um tal espectaculo. Apresentou perante o conselho a questão
em termos nada equívocos; mostrou por cálculos exactos
que se marchava para uma inevitável destruição, e propôz
que se adoptasse, de duas cousas uma —ou renunciar a
ter marinha para poupar despezas, ou despender sufficiente-
mente para sustental-a. Ou nada de marinha, ou uma ma-
rinha em estado de fazer-se respeitar. Por honra sua o go-
verno decidiu-se por este ultimo partido, e accresoentou
alguns milhões ao orçamento. De então para cá melhores
têm sido as intenções, e melhores, com o andar do tempo,
os actos que são dellas conseqüência. Sabe-se quanta soli-
citude desenvolveu o governo de Julho, quanta perseverança,
esforços e sacrifícios. A ninguém é permittido- esquecer, ou
desconhecer, o que fez um dos filhos do rei Luiz Philippe
por esta arma da sua adopção; é dahi que partem os mais
reconhecidos melhoramentos, as reformas e os aperfeiçoa-
mentos os mais salutares. A instituição remoça e anima-se;
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a arte torna-se mais sabia e reflectida ; sabe-se para onde,
e como se caminha; sahe-se do empirismo para obedecer-
se ao espirito do methodo. Para se ter uma perfeita con-
vicção disto, basta lançar um golpe de vista sobre os detalhes
deste movimento, que nos conduziu ao ponto em que es-
tamos.

O primeiro obstáculo a vencer era a intermittencia dos
armamentos; antigamente, e assim era ha trinta annos, a
esquadra que se recolhia ao porto depois de terminada sua
campanha, contava se como uma força inutilisada. Para fazer
uma economia mal entendida, dispensavam-lhe os ele-
mentos, disseminava-se-lhe até as guarnições. Como des-
armamento perdiam-se todas as vantagens adquiridas du-
rante a campanha. Em taes fluctuações do serviço, nada

guardava consistência, nem duração; passava-se sem regra

nem medida, do estado de actividade ao repouso enervador.
Se as circumstancias exigiam novo armamento, era preciso
fazer novas despezas, recomeçar trabalhos interrompidos,
reunir de novo elementos dispersos, e recompor os quadros
das guarnições. Feita a conta, o dinheiro despendido nesta

resurreição de esquadras excedia talvez ás economias pro-
venientes dos intervallos de ociosidade, a que tinha sido

alguma dellas condemnada. Em geral o proveito era im-

perceptivel, e a perda grande: neste proceder sacrificava-se
a instrucção, a tradição, o espirito de classe, tudo o que
nasce de uma existência regular, de um exercido constante,
e da mantença de hábitos bons. Parece que a este regimen

funesto para os homens, e para os navios, se renuncion

depois de bastantes hesitações; a causa da permanência dos

armamentos, ao menos, alguma cousa ganhou. Teve-se o

bom senso de conservar-se sempre prompta á primeira voz

uma esquadra de evoluções de pequena força: Fixaram-se
algumas equipagens, aonde a tradição se conserva, e se trans-
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mitíe; quadros aonde a aprendizagem se torna mais fácil e
mais rápida a classificação: tem-se um núcleo de officiaes,
que escapam á languidez de uma grande demora em terra,
e, aos inconvenientes de um serviço profissional muitas vezes
interrompido e recomeçado: ten>se emfim um serviço con-
tinuo, em logar de outro que procede por alternativas; porirjuitq reduzida que seja o numero dos navios armados, são,
pelo menos, navios com guarnições completas, e não bosques
fjuçtuaptes, que não passarão da inércia á adividade, senão
por meio de grandes djspendios de tempo e dinheiro. O
sysíema tem apenas um lado máu, que é não ser extensivo
acerva,

Qu|ra ponto a pOr fóra da questão era a instrucção especial
paja serviços determinados. O ensino das equipagens tinha
rejejiemente, um caracter geral, como se todos os homens
tq%m ^amaflog a tudo fazer, e a substituírem-se indis-
UnQtamM© em funcções distinçtas. Esta variedade de ins-
tração tinha um grave inconveniente, o qual era que osm\m não chegava ao ultimo grau de perfeição, por não
s& mim entregue a mesma gente. É uma verdade ele-
mmW, que dividida a força, torna-se eüa menos efficiente •
eP( concentrando^, é mais efficaz. Ha pois vantagem
era, multiplicar os corpos dotados de aptidão, e investidos
de atribuições particulares; é o principio da divisão do tra-balho (maçado á arte militar. No exercito se tem já reco-nheçido o nom efeito deste systema, porque aos corposespeciaes tem provindo um sensível augrnento de vigor • secaoa parte toma importância maior, mais importante seorna <Mo4o. O exemplo çommunicou-se á marinha, queft>z tentativas neste sentido, de que tirou bons resultadosCrearam-se escolas especiaes, em que se dá a instrucção afundo, e aonde os recrutas encontram cascos de corpos 

' 
am Qçam U&mi tal è a escola de marinheiro? artilheiros
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estabelecida a bordo de um navio constantemente em exer-
cicio, umas vezes fundeado, e quasi sempre á vela. Esta
escola pôde formar mil praças por anno, que, depois de exa-
minadas, delia sanem providas de um titulo, e são repar-
tidas pelos navios aonde se tornam excellentes chefes de
peça, e a seu turno formam também discípulos. Fora con-
veniente ampliar esta útil instituição: o manejo de artilharia
é, por excellencia, e será sempre, ou cada vez mais, a base
de uma boa marinha; o intervallo de tiro a tiro nos nossos
navios em Trafalgar era de três minutos, quando nos inglezes
se dava dous tiros no mesmo tempo. No ancoradouro de
Overlac tinha o almirante Lallande chegado a obter, á força
de exercícios, que dessem seus artilheiros, sem prejudicar
á precisão, um tiro por minuto. Tudo quanto se fizer no
sentido da rapidez e justeza da pontaria, será outro tanto
augmento de poder no armamento: dadas duas iguaes ar-
madas, a vantagem pertencerá á que tiver sua artilharia
melhor servida. A escola dos fuzileiros preenche o mesmo
fim- O tiro de mosquetes foi sempre familiar á gente do mar;
mas até estes últimos tempos confiava-se mais na habilidade
individual do que na instrucção da gente, e qualidade do
armamento. Entretanto em parte nenhuma é um tiro certo
tão útil e proveitoso como nos combates, em que todos os
officiaes, desde o almirante até o guardamarinha, estão a
descoberto, e aonde os fogos, que se cruzam das cobertas
e das gáveas, podem, tanto como o das baterias, influir
sobre o resultado da acção. A escola de fuzileiros fornece
esta instrucção especial: ella reproduz para as equipagens o
que faz a de Vincennes aos batalhões de caçadores a pé ;
nella se aprende a «manejar as armas aperfeiçoadas, qud
lançam com a maior precisão, e a grande distancia, os seus
projectis. Esta instituição começa apenas na marinha; ella
só produz setecentas praças por anno: poderia talvez pro-
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duzir mil, que distribuiriam na esquadra o conhecimento e
habito de fazer boas pontarias. É verdade que o marinheiro
presta-se pouco e mal a este estudo; seu humor de mobili-
dade não se accommoda á sujeição, que traz o uso das armas
novas; elle repugna aos exercícios freqüentes, á attenção
nunca interrompida, aos cuidados de detalhe , sem os quaes
tornam-se esses exercícios de nenhum effeito. É uma in-
teira educação a fazer, um habito novo a crear, o que tudo
se alcançará com a perseverança.

O que se fez a respeito dos artilheiros e fuzileiros, é o
que se tem ensaiado a respeito dos timoneiros (homens do
leme): mas vivas resistências se tem nisto encontrado;
tem-se ficado em ensaios, que, apezar de evidente apro-
veitamento, não foram muito longe: quanto a gageiros, não
se tem ainda tentado a experiência; acham-se dous sys-
temas em presença, um que deseja levar ao fimacreação
destes cascos de corpos escolhidos, destinados a conservar
pelo maior tempo possível no serviço homens experientes ;
e o outro temente de que a parcimônia da inscripção mari-
tima não seja affectada por esta combinação, e que o ele-
mento fixo das equipagens não prejudique ao elemento
movei. Éde alguma fôrma a luta entre a escolha e o nu-
mero.

Dizem uns que vale mais guardar os homens formados,
outros que abrir as portas aos que se têm de formar. Os
primeiros quereriam, para chegar ao seu fim mais segura-
mente, que se fizesse extensivo a todos os marinheiros ins-
criptos o dever do reengàjamento com prêmio, que o De-
creto de 5 de Julho de 1856 limita a certas categorias;
os outros repelliam esta disposição, temendo que os reen-
gajamentos em grande escala prejudicassem a leva perma-
nenle, e enfraquecessem a cifra da reserva. Entre estas duas
opiniões não é permittido hesitar. Em todas as categorias
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do pessoal o que importa é formar, e ter bom; o mediocre
não custa a apparecer. Como explicar-se esta espécie de
culto pela inscripção maritima, que attenta contra o direito
commum, e que encadeia as populações que vivem do mar?
Este regimen é tão oneroso, que com o que se acaba de
dizer se lhe não exagera os effeitos. É pois preciso não
esperar tudo delle, nem tudo pedir-lhe: o que contribuir

para adoçal-o, será um acto de justiça, um beneficio. Assim,
elevar, mesmo á força de dinheiro , a parte fixa das equi-

pagens para alliviar a parte movei, é uma combinação mais
recommendavel, principalmente quando por meio delle o
nivel da instrucção se eleva, e o espirito da armada se me-
lhora; não é fora de propósito, portanto, insistir sobre o

preenchimento destes quadros especiaes. Abram-se escolas

para os timoneiros e gageiros, que saiam dellas com os

competentes titulos, e ter-se-ha então em todas as partes de
serviço uma escolha, que dará o tom e servirá de modelo.
Muito se tem feito, quanto á composição das equipagens;
muito ha ainda a fazer. O regulamento de 20 de Maio de
1857 fixa-lhes o detalhe, e comprehende quatro effectivos:
sendo o effectivo completo, o effectivo reduzido, o effectivo
em disponibilidade, e o effectivo em commissão. Admittindo
estes termos, uma náu de segunda classe, como a Napoleão,
teria 913 homens no primeiro caso, 480 no segundo, 56 no

terceiro, 49 no quarto, o que è muita complicação, e muita

gradação. Querendo este decreto assegurar também aos na-

vis de reserva um certo numero de praças de escolha, dá
a cada náu quatro artilheiros marinheiros de provimento,

' 
em logar de marinheiros de escolha; três ás fragatas; dous
ás corvetas; e um a cada navio de ordem inferior. Se as
nossas informações são exactas, estas disposições ficarão em

letra morta. A permanência dos quadros não é extensiva á

reserva, que, pouco mais ou menos, se conserva ainda pelo
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systema antigo. Ora, reserva é toda a armada, com excepção
das nove naus da esquadra de evoluções. Não seria possível
estender-se em certo ponto este beneficio da permanência a
semelhante parte da nossa força naval, que está delia pri-
vada? Para este fim se tem proposto planos bem simples,
que merecem ser attendidos. Para duplicar nossa armada
activa bastaria dar um segundo, por assim dizer, a cada
navio da esquadra de evoluções, passando metade de um
pessoal escolhido para áquelle, que, segundo as circums-
tancias, fosse chamado a supprir outro. Ter-se-hia, é ver-
dade, effectivos reduzidos, mas ter-se-hia ao mesmo tempo,
sem augmento sensível de despeza, dezoito naus disponíveis
em logar de nove, umas em effectiva campanha, e outras
promptas a entrarem nella: em caso de necessidade dar-se hia
a umas e outras o complemento de suas guarnições. Ter-se-
hia, além disso, uma força permanente de dez mil hometís
de escolha, tirados das diversas especialidades marítimas, e
conservados no serviço pelas vantagens, que um orçamento
sabiamente repartido permittiria conceder-lhe. Ou se adopte
este plano, ou se imagine outro, a organisação da reserva
será sempre uma das mais urgentes necessidades, e a melhor
demonstrada do nosso serviço naval. Uma outra idéa se tem
propalado, que é a addição ás equipagens de um certo nu-
mero de soldados aguerridos: esta idéa suscitou objecções, e
merece não tomar corpo, por ser repugnante á marinha,
cuja indole não admitte corpos estranhos. Este sentimento
explica-se por si, e não é preciso exageral-o : os que neste
pensamento se apoiam com mais calor são os que fazem da
inscripção a primeira e ultima palavra da defesa naval, e
nada querem ver áquem, ou além delia. A inscripção, in-
felizmenle, tem limites a que promptamente se chegaria em
uma guerra prolongada. Seria então preciso, dado este caso,
abandonara resistência? seria preciso renunciar á procura
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de outros meios, e arranjar em outra parte um supplemento
de força? Mais sábio seria, porém,prever-se desde o principio
da luta a insufficiencia deste elemento, e poupal-o, amai-
gamando-o com outro. Não seria a primeira vez que embar-
cassem tropas a bordo de uma esquadra para supprir a falta
de marinhagem; a historiaIngleza, e a nossa, fornecem disso
mais do que um exemplo; homens escolhidos são sempre
homens escolhidos, seja qual fôr o elemento em que sirvam.
Ahi estão navios encouraçados de ferro, que se atacarão
um ao outro em um momento dado: suppondo-os, como
se crê, impenetráveis á bala, cansar-se-hão em dar bandas
inutilmente, queimando muita pólvora para se fazerem muito
pouco mal; como se acabará esta questão ? Ha só um meio,
a abordagem : neste momento decisivo será inopportuno ter
a bordo alguns soldados de escolha habituados aos com-
bates corpo a corpo, e sabendo manejar essa terrível baio*
neta, cujo jogo é tão mortífero? não valerá cada um destes
homens um marinheiro, e não pertencerá a vidoria aquelle
dos dous navios, que tiver a guarnição de melhor tempera
e mais numerosa? Estas considerações têm seu valor, e
exigem ser examinadas sem paixão ou desdém.: é bom que
ellas se reproduzam, e se discutam; seu germen ahi eslá
lançado, e só não produzirá, se o terreno a isso se nâo

prestar.
Se o excesso de audácia é algumas vezes um perigo, ha

outro perigo peior, o excesso de rotina. A respeito dos ma-
chinistas dá-se um facto análogo: elles não têm na armada
a graduação que corresponde á importância de suas func-
ções; e mal classificados, como estão, escapam á responsa-
bilidade séria. Um dos mais distindos officiaes, o contra-
almirante Paris, reconhecendo este vácuo, fez delle objecto
de uma nota, que depois de ter sido entregue ao ministro
da marinha, se tirou delia um pequeno numero de cópias
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autographicas; queria-se ouvir a opinião do corpo. Com

as antigas machinas de balanço poder-se-hia fechar os olhos
a alguns destes inconvenientes: eram ellas pesadas, eoccu-

pavam um espaço fora de relação com sua força; mas, em
compensação, tinham suas peças uma solidez, que parecia
desafiar a destruição, e se prestava a tal ou qual incúria.
Com as novas machinas directamente articuladas a helice,
são estas negligencias inadmissíveis; a vigilância dos de-
talhes é a condição rigorosa de um bom serviço. Têm estas
machinas maior velocidade, e occupam menos espaço; re-
solveram ellas o problema, que com as antigas era indeter-
minado: são uma honra para a arte naval, e tornarão muito
mais poderosa a acção das armadas. Estes bellos títulos,

porém, são contrabalançados por alguns defeitos; as novas
machinas têm peças mais delicadas: as pressões, a veloci-
dade das rotações particulares expoem-as a estragos conti-
nuados; estão sujeitas a caprichos, cujas causas escapam
aos olhos mais exercitados; a menor fricção produz nellas
alterações, e muitas vezes rachadellas. Muitos destes incon-
venientes não provêm sò da qualidade do instrumento,nascem
do descuido e ignorância dos que delle servem-se. Começa
aqui a responsabilidade do machinista, que presentemente
njio é real, nem definitiva. Recebe um machinista a sua ma-
china, sobre a qual tem feito uma serie de observações
durante a montagem, sem apresentar objecções, pois sabe
que um corpo acima delle collocàdo não lh'as aceitaria,
põe o seu apparelho em movimento pela melhor maneira
que pôde; e quando se dá uma troca das tão freqüentes por
bem do serviço, cede o logar ao seu suecessor, depois de
um pequeno inventario do material, e sem, algumas vezes,
lhe confiar as observações technicas, que pôde colher. Os
defeitos desta orgánisacão são patentes; ella exclue o es-
pirito de continuação, a tradição, e as vantagens do systema
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methodico; não identifica o artista com o instrumento , e
crêa, por assim dizer, um novo estado de cousas em cada
transmissão, que se opera no governo das machinas. O
remédio é simples, e reduz-se a conservar pelo maior tempo
possível, dirigindo um apparelho, o machinista que o co-
nhece e que o tem estudado.

Diga-se embora ser preciso ensaiar e formar muitos ma-
chinistas, e que, em verdade, se não sabe o que vale uma
machina senão quando tem ella passado por um grande
numero de mãos: é a objecção já produzida a respeito das
escolas especiaes, objecção que se não presta a exame; nada
eqüivale ao beneficio de um estudo seguido sobre uma de-
terminada matéria. Deveria ter-se em vista que a entrega
das machinas se não fizesse tão superficialmente, e que a
pratica adquirida pelo machinista substituído não fosse in-
teiramente perdida para o que o rende. Seria mesmo con-
veniente que o que deva dirigir uma machina fosse admittido
a julgar previamente das qualidades delia, e considerar ao
chefe machinista com direito de voto nas commissões de
recebimento e exame. Em compensação destas vantagens,
seria justo exigir dos machinistas maior somma de garantias.
Elevados, a seus próprios olhos, teriam em mais alto grau
consciência de sua responsabilidade, e na fôrma das suas
attribuições melhor definidas, tomariam mais consistência,
maior desejo de acertarem, e elevar-se-hiam ao nivel dos
outros officiaes da armada pelo espirito e dignidade do corpo.
Eis bastantes pontos sobre os quaes se tem exercido, e pude
ainda exercer-se a reforma da organisação naval: ha outros
de puro detalhe, a tactica, por exemplo, dos officiaes de
marinha em terra, sobre a qual acaba de escrever uma ex-
cellente obra Mr. de Laporterie, que todos os profissionaes
devem tratar de consultar.

Tudo, porém, desapparece diante de uma questão capital.
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Tem-se pensado nas equipagens, nos artilheiros, nos fuzi-
leiros, nos gageiros, nos timoneiros, e nos machinistas;
esqueceu-se, porém, o quadro dos oíficiaes de marinha.
Este quadro está abaixo das necessidades, e quanto mais
nos vamos adiantando, melhor o attestam os factos: duas
expedições bastarão, em plena paz, a da China e a da Syria,
para desguarnecer nossos portos, e deixal-os desprovidos,
principalmente nos graus inferiores. Temos ainda almirantes
disponíveis, mas temos poucos guardas-marinhas e tenentes.
Entretanto é o quadro superior que procura lei novíssima e
tem sido objecto de um insignificante augmento. Não nos
cansaremos de repetir que esta situação é cheia de perigos.
Em 1867 teremos 150 navios de combate, e se se persistir
nestes quadros, immutaveisha mais de século, não haverá
numero sufficiente de oíficiaes para guarnecêl-os. Tudo soffre
com este systema : o Estado, quanto ao serviço; e o official,
quanto ao seu adiantamento. O zelo do melhor dos oíficiaes
ressente-se disto, e a tibiez delle se apodera, quando vê
encurtar-se lhe o horisonte, restringindo-se-lhe as occasiões
de adiantamento : assim mais de uma demissão se tem dado
antes de tempo, e é grande a emigração para serviços parti-
culares. Para fazer parar este movimento, e dar maior elasti-
cidade aos quadros, acaba o governo de tomar duas me-
didas a titulo de palliativo, creando para os oíficiaes de ma-
rinha um novo estado, que é o de residência fixa, em que,
mediante certas vantagens, elles renunciam ao direito de
promoção: a mesma medida é extensiva aos officiaes, que
depois de uma licença de tres annos, se demorem volun-
tariamente em qualquer serviço particular. Para completar
estes desbastes seria preciso ir mais longe, e tocar no capi-
tulo delicado das pensões de reforma. Ha no quadro officiaes,
que só por seu beneficio, ntos contra a sua vontade, nelle se
conservam, desgostosos uns do serviço, doentes outros; ca-
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sados, que em sua vida privada compensam a repugnancfô da
de bordo; descontentes, que se dizem sacrificados; insubordi-
nados, que os commandantes afastam, desembaraçando-se
deiles na primeira oceasião, e ao primeiro pretexto; uma
categoria inteira, finalmente, que parece ter raizes em terra,
e que só vai ao mar o menor numero de vezes que pôde.
Esta categoria obstrue mais do que serve, e sem proveito
para si própria, prejudica as verdadeiras vocações; ella se
faria justiça por suas mãos, se não recuasse diante da in-
sufficiente pensão de reforma. Não seria possivel elevar esta
pensão de maneira que facilitasse as sahidas, retendorse
uma quantia mais forte, cinco por cento, por exemplo, em
logar de tres; desembaraçar o terreno, augmentar as proba-
bilidades aos officiaes de merecimento e perseverantes 1 É
um calculo que se pôde fazer, e uma prova que se pôde
tentar. Apezar destes arranjos, os limites dos quadrosâe-
viam ser alargados, pois apenas estão ao nivel das neces-
sidades correntes, e bem abaixo das eventualidades, ,que
é sempre prudente prevenir. Diz-se que o augmento seria
unicamente uma satisfação passageira, e que levando para
a frente dos quadros homens mais moços, reproduzir^-
hiam com maior intensidade as desesperanças e queixas da
parte inferior do quadro: acerescenta-se que ao augmento
de cada classe deveria corresponder igual augmento de ser-
viço, sob pena de terem sido creados graus sem que se lhes
desse as funeções correspondentes. Nascem dahi despezas,
que a boa ordem de nossas finanças não aconselha faser.
Bem basta que tenhamos de prover á creação, e conservação
destas custosas machinas de guerra, que não chegam ao
mar, nem se movem por um preço menor de 5 pu 6 milbo.es
cada uma: é preciso não esgotar os recursos por dous lados
simultaneamente; um destes encargos bastará; quando se
cumprir um, tratar-se-ha do outro. Pôde, além disso, aeon-

R. J». I* 6
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tecer, que com os novos elementos de guerra se tire do
mesmo pessoal um partido maior do que com os antigos.
Proscripta a vela do serviço de guerra, mais simplificadas
ficarão as obrigações dos officiaes, o que permittirá reter
uma boa parte dellas em reserva para preenchimento dos
vácuos deixados pelo combate. Indiquei as objecções: por
muito graves que sejam ellas, póde-se responder-lhes. Que
o alargamento dos quadros não aplana as impaciencias da
promoção, é possível e provável; o homem quer sempre mais
do que o que tem: o essencial é examinar a queixa em si
mesma, e assegurar-se se é ella, ou não fundada. Hoje é, por
certo, fundada; e não o seria, se á opinião publica se desse
uma satisfação, ainda que pouco importante. Quanto á des-
peza, não é ella de natureza tal que possa affectar a economia
de um orçamento; um milhão por anno seria sufficiente
para, segundo cálculos muito precisos, costear o augmento
dos quadros, pondo-os ao nivel das necessidades actuaes.
Depois, é preciso ter presente a situação da França, em face
da potência que a observa. Procuramos pôr o nosso material
ao par do seu; não ficamos á retaguarda delia senão em
proporções, que não nos atemorisam inteiramente. É esta
proporção que convirá conservar no pessoal, de fôrma que
o numero de officiaes nossos corresponda, como acontece
em Inglaterra, ao numero de navios: estamos por ventura
nós, em semelhantes circumstancias ? É o que se vai ver.
Os quadros apresentam em Inglaterra 350 capitães de mar e
guerra, enós temos 110; 459 capitães de fragata, e nós
temos 230; 1,200 tenentes de náu, e nós temos 650: é nos
graus inferiores, aonde não existe analogia, que o equilíbrio
se estabelece. Assim estamos para os Inglezes, quanto a ca-
pitães de mar e guerra, na razão de 1: 3,18, para capitães
de fragata, na de 1:1,99; para tenentes, na de 1:1,85.
A proporção dos navios entre a nossa marinha e a delles é
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de 1 a 1.82. Não ha, portanto, exageração em pedir que seja
restabelecido o equilíbrio; e que, tanto para o pessoal como
para o material, sejam guardadas as devidas proporções.
Quando se trata de marinha, somos sempre levados a estas
comparações entre a França e a Inglaterra. Mas não seria
necessário forçar termos, e procurar similes entre objectos
que se podem comparar, como fez o autor de uma brochura,
que já citámos: as instituições são tão distinctas entre os
dous paizes, como os gênios e os caracteres. Se procurais
comparar os orçamentos, declaram-se-vos logo as incom-
patibilidades: nada se adopta; nem o systema de contabili-
dade, nem os meios de fiscalisação. Com o escalpello da
analyse póde-se dissecar engenhosamente estes membros
dispersos, reunil-os e grupal-os; nada se obterá de positivo
nem de rigoroso, mas somente uma approximaçâo. Têm
estas analyses um outro inconveniente, o qual vem a ser,
que entre a multidão de pequenos factos os grandes escapam,
e desapparecem, quando çonvinha que fossem estes os mais
esmerilhados para dar-se-lhes a devida força. Dizendo-se que
o orçamento da marinha ingleza ê de 390 milhões, e o de
França 124, ficará a opinião publica mais impressionada, e
melhor esclarecidos os espíritos, do que esforçando-se em
estabelecer, capitulo por capitulo, detalhe por detalhe, d'onde
procede esta desigualdade, e como se responda a esta diffe-
rença. O mesmo acontece com os postos superiores. Temos
em França um ministro responsável cercado de funecionarios
especiaes, e de conselhos consultivos. A Inglaterra tem o seu
almirantado, que se compõe de um primeiro lord com asr
sento no conselho dos ministros, e de um conselho de cinco
lords, quatro dos quaes são escolhidos entre os officiaes-
generaes, e o outro, chamado lord civil, alheio ao serviço
naval, e com assento na câmara dos communs. Um primeiro
e um segundo secretários, ambos personagens poüticos, são
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adjuntos ao almirantado para a preparação e expedição dos
negócios. Nestas duas instituições está reproduzido o genio
de ambos os povos. Em França ressente-se tudo do grau de
acção do ministro: os negócios da sua reparlição tomam
melhor, ou peior direcção, segundo é elle bem ou mal injs-
pirado, conforme seu muito ou pouco desembaraço; taes
alternativas, ao menos em grau igual, não se encontram no
almirantado: ahi se conserva um espirito mais perseverante,
e a tradição melhor mantida; muda-se o pessoal, mas o
casco fica sempre, o qual se guarda no terreno de suas at-
tribuições com um cuidado cioso, e mantém a independência
dos seus movimentos acima de todas as considerações. Assim
fazendo, é elle fiel á sua origem. O almirantado deve a sua
existência a uma luta havida contra a coroa, e em prejuízo
de uma das prerogativas delia; ella é uma prova de mais
da importância que os Inglezes ligam a serem governados
por si próprios. Ha dous séculos, o commando da marinha
era um dos cargos, que dependia do soberano: delle, com
o titulo de grande almirante, era investido um membro da
familia reinante, e o exercia fóra da fiscalisação dos com-
muns, que reclamaram e promoveram um conflicto ;* tendo
logar um compromisso, depois de pequena resistência. O
cargo de grande almirante não foi supprimido; nada em
Inglaterra supprime-se, transforma-se somente. Manteve-se
pois o cargo, passando-o a uma commissão ; e os lords que
foram a ella promovidos tomaram o titulo de — commissarios
encarregados das funeções do grande almirante de Inglaterra
e Irlanda.— O poder effectivo passou ás suas mãos, e o par-
lamento teve ganho de causa: quanto á coroa, tornou-se-lhe
menos sensível o revéz, deixando-lhe o attributo da no-
meação. Multiplique-se os exemplos, e todos concluirão pela
mesma fôrma — a dessemelhança das instituições. Temos
para o nosso corpo de oíficiaes uma escola naval, que é o
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ponto de partida da sua carreira, e aonde adquirem elles
a brilhante e solida instrucção, que os distingue. A ella de-
vemos este corpo de escolha, que é a honra e esperança
dopaiz: crêa-seahi, entretanto, homens do mar de uma
maneira um pouco artificial. Na idade em que os jovens
destinados á vida do mar passam por seus exames para en^
trarem naquella escola, não têm ainda consciência do que
são, nem das aptidões cujo germen possuem; obedecem
menos a um gosto decidido do que a um vago desejo, e a
uma phantasia; julgam que a dragona lhes assentará bem,
e ficam cheios de prazer com a idéa de trazêl-a cedo: a maior
parte não conheceu o mar senão pela leitura dos livros, que
delle faliam, ou através do prisma de sua imaginação; sor-
riem-lhes as aventuras e as campanhas. Algumas vezes é a
familia que excita esta inclinação, tendo em vista dar á
actividade do adolescente uma direcção e um emprego, ha-
bituando-o á disciplina, e fornecendo-lhe cedo meios devida
independentes. Estas impressões são muito superficiaes, e
estes cálculos feitos um pouco ao acaso; e dahi vêm mais
de uma vocação duvidosa. Recebem os quadros por esta
fôrma sujeitos que não têm, quanto fora para desejar, queda
para a vida do mar. Não estão os lnglezes também ao abrigo
destes contratempos, mas não se expõem a elles de uma
maneira tão fácil: sua verdadeira escola é o mar, e querem
que a elle se chegue pela fôrma a mais natural; ha entre
elles dous gêneros de vocação, o nascimento e o gosto: para
uma porção de filhos mais moços de famílias titulares é um
destino, por assim dizer hereditário; pertencem á marinha,

porque seus antepassados a ella pertenceram; acostumam-se
desde a infância á perspectiva de para ella entrarem ; pre-
param-se para esse fim com os estudos próprios, e, chegada
a occasião, entram a bordo como se fora para sua casa.
Mais rudes são para a outra categoria de officiaes os accessos
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da profisáão; como não trazem as patentes na algibeira, é
preciso que as ganhem por uma capacidade demonstrada, e
serviços effectivos e brilhantes. É então indispensável ter
pelo mar o gosto mais pronunciado, o vigor de espirito e do
corpo necessário para nelle fazer boa figura; a resignação
nos postos obscuros para chegar aos mais elevados; emfim,
a noção completa do officio, que é o primeiro e o mais se-
guro dos titulos. Desta mistura de officiaes de nascimento e
de fortuna tem resultado para a Inglaterra um fundo solido
sobre o qual repousa a boa conducta de suas armadas, que
jamais se desmentiu. É um facto digno de observação que
os mais illustres dos seus capitães pertencem á categoria
dos homens de fortuna. Nelson era filho do reitor de uma
parochia; Cook, de um jornalista; Collingwood, de um
mercador: todos três passaram pelas mais humildes funcções
de moço, marinheiro, e guarda-marinha. Differindo os dous
Estados, quanto á educação dos seus officiaes, não dififerem
menos, quanto á composição de suas equipagens e recruta-
mento de sua marinhagem. Nossa única ressurça é a inscrip-
ção, a cujo respeito já acima falíamos. É um processo ins-
truido; Mr. Mareei d'Amiens acaba de ajuntar-lhe uma peçacuriosa pelos detalhes, que não pecca senão pelas conclusões.
É constante que um tal regimen fere os os direitos communs;
recahe sobre uma classe de homens, que sujeita durante o
curso de uma vida activa, tirando-lhes o beneficio da exo-neração, que todos os outros têm. Esta instituição não tem
defesa possível como principio; mas, como facto, haveria
perigo em tocar-lhe, e mesmo em insistir sobre o que ellatem de injusto e de flagellante; seria mal escolhida para issoa presente oceasião. A inscripção existe; é isto o que lhe dáforça, e a escusa. A tocar-se-lhe profundamente, provocar-se-hia uma crise, a que seria imprudente expôr-se: pode-seaconselhar comtudo alguns palliativos, por exemplo, a faci-
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lidade da substituição directa sob certas garantias, e uma
escala de prêmios para os reengajamentos voluntários depois
do primeiro período do serviço. Este systema, já adoptado
no exercito, alliviaria os marinheiros das classes, não só-
mente sem prejudicar o bom serviço, como melhorando-o
antes por um maior numero de elementos de escolha, e
vantagem na sua permanência. Permittiria outrosim intro-
duzir entre o estado de actividade e o de reserva uma
distincção mais pronunciada, e dar um caracter de fixidez
ás baixas, que são hoje concedidas, e tornarem direito o que
é apenas uma tolerância. Ter-se-hia sempre debaixo de vista
o livro de registro das isenções para se lançar mão dellas até
á ultima, no caso de urgência, e não seriam mais concedidas
senão sob condições bem definidas, e mais tutelares. Em
rigor, valeria mais prolongar o primeiro período de em-
barque, do que manter na profissão tantas existências pre-
carias. Fixadas por mais tempo, ê de um modo mais cons-
tante, a bordo, as equipagens tomariam mais gosto pela
vida; as aptidões se desenvolveriam melhor; formar-se-hia
mais seguramente, e com mais cuidado, um quadro de es-
colha de dez ou doze mil homens, que é o voto dos que
conhecem o mar, e que só pôde conduzir a um estabeleci-
mento durável. Qs Inglezes não conhecem os encargos da

inscripção; o espirito e costume das populações a issore-

pugnam. Tanto para a marinha como para o exercito, só um
systema de engajamento se emprega, que é o alistamento
voluntário. É soldado, é marinheiro quem quer sei-o: não
foi alei, mas o costume quem isto regulou. Quanto á ma-
rinha, a lei é muito rigorosa, porque dá ao governo o direito
de requisição contra todo o homem que tenha seguido a vida
do mar; era isto uma medida de guerra, a que completa-
mente se renunciou depois da paz: excepto no caso de

grande extremidade, seria difficil fazèl-a reviver. Na realidade
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o homem dò mar exerce em Inglaterra uma profissão livre;
o Estado compra os seus serviços, e não lh'os impõe, chama
os homens para a marinha por prêmios, salários, e rações,
que constantemente augmenta, vantagens de posição, e pe-
queíias pensões de reforma. Este systema não deixa deter
inconvenientes, sendo o mais grave o fornecer recursos even-
tuaes em logar de recursos certos. Relativamente a equi-
pagens, nunca se sabe o que se terá, nem como e quando
se terá; è uma espécie de colheita, cuja abundância varia
em relação Oom as circumstancias e necessidades. A ma-
rinha mercante é um terrível concurrente; é preciso lutar
com ella em esforços e sacrifícios, trabalho rude para o ai-
mirantado. Não ha muito tempo era o systema de curtos en-
gajamentos, três ou quatro annos ao muito, a que elle re-
corria, e formava muito superficialmente marinheiros, que lhe
escapavam, quando começavam a estar bons para qualquercousa. Assim marchou-se até 1852, época em que se abriu um
inquirito. Estavam em presença duas opiniões, que são asreproduzidas nos conselhos consultivos, uma tendo por fim
obter muita gente por meio de ârrolamento, outra que pre-fere têl-as menos, e instruil-as mais;v uma que pretendeelevar o elemento movei, e outra que se esforça pelo aug-
mento do fixo. Destas duas opiniões foi a ultima que preva-leceu,e começou depois disto na marinha ingleza o que sechama serviço continuo. Á categoria de engajamentos detrês e qualro annos accrescentou-se outra, que se estendia a
dez annos consecutivos, com grande vantagem em favor dos
que se cohtractavam por este período. Sua paga elevava-seem relação com o tempo por que durava o serviço; o ca-minho do avanço era-lhes aplainado; merecendo-o, podiampassar para as classes superiores, tornarem-se officiaes deapito e de provimento, e obter pensões reversiveis ás suasviuvas. Para o marinheiro era de seis pences por dia, no fim
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de dez annos, um sheling no fim de vinte, com direito ao

pensionato de Greenwich, aonde entravam no corpo de

guarda-costas.
Eis os meio{?que o almirantado tem empregado para com-

bater as difficuldades e as incertezas de arrolamento. O effeito
tem sido bom; dá menor numero de marinheiros á armada,
taes, porém, que lhe têm ganho mais estabilidade e vigor.
Ficou também a porta aberta para os engajamentos a curto

prazo, e a classe destes engajados forma ainda a terça parte
do estado effectivo. Não tem o almirantado ficado nisto só:
sua solicitude se ha tornado sensível em todos os graus: tem
cuidado, tanto nos que entram para o serviço, como nos

que sahem delle ; em seus filhos, e nos veteranos: multi-

plicou as escolas dos moços, e deu um quadro á reserva. Os
moços são um elemento precioso para as esquadras, como
se tem reconhecido nos inquiritos, e no seio do parlamento.
Entrados jovens para o serviço, ligam-se a elle fortemente,-
e nelle adquirem uma instrucção, um espirito de disciplina e
bons hábitos, que os marinheiros mercantes jamais poderão
chegar a adquirir. A armada è para elles como o tecto pa-
ternal; delia se afastam com desgosto, e a ella voltam com

prazer: sua educação começa pelo mais pequeno detalhe, se
eleva com todas as forças, e se applica, pouco a pouco, a
todas as partes da profissão. É uma completa iniciação;
tanto melhor, porque se opera lentamente. Tem o almiran-
tado caprichado também em dar a estas instituições todo o

possivel desenvolvimento, que mostrou por cifras significa-
Uvas, que seu secretario ha poucos mezes submetteu á consi-
deração da câmara dos communs. Em 1857 não contava a
armada em suas escolas, ou a bordo dos seus navios, mais
do que 1,898 moços; e em 4858 um numero pouco mais ou
menos igual. Em 1859 elevava-se este numero a 5,747, e em
1860, a 8,535. Foi esta declaração acolhida com tanto favor,
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que é de crer não fique ella só no que está. Pedem uns que
se estabeleça escolas de moços em todos os portos commer-
ciaes, e que sejam admittidos a seguir o seu curso todos os
rapazes do porto que para esse fim voluntariamente se apre-
sentem, outros que a proporção dos moços e noviços para os
homens feitos, que da sexta parte foi elevada á quinta, passe
á quarta. A predilecção por este systerna é viva, e talvez se
esteja próximo do excesso. Quanto á reserva, tem o almi-
rantado sido menos feliz; ha pouco tempo não tinha ella
mais do que um corpo composto de bateleiros, de pescadores,
e de habitantes do litoral, que se estavam exercitando em
artilharia, e que teria sido para a armada antes um emba-
raço do que um auxilio. Em 1856 fez acquisição de um mais
poderoso recurso. Ficaram debaixo de sua autoridade os
marinheiros da alfândega, que com o nome de guarda-
costas, e em numero de oito mil, formam um corpo esco-
lhido sempre disponivel, e que pôde servir de modelo. Não
era isto mais do que um supplemento de forças, e não uma
reserva na verdadeira accepção da palavra. Ensaiou-se crear
um outro, que tivesse este caracter, e eis como o fizeram.
Segundo cálculos exactos, o numero de marinheiros empre-
gados na caboiagem, e nas curtas navegações, elevava-se no
Reino-ünido a mais de cem mil: viu-se nisso o elemento
de uma reserva. Voltando muitas vezes aos portos de sua
origem , prestam-se estes homens melhor do que outros a
uma mistura de empregos: imaginou-se ligal-os á armada
sem retiral-os do exercido de sua profissão. Era para esse
fim preciso convidal-os com algumas vantagens. Por lei vo-
tadaem Julho de 1859, assegurou-se uma gratificação de
150 francos por anno aos marinheiros, que preencherem
estas condições, engajando-se a servir na reserva por cinco
annos. Este serviço è somente eventual, e em termos pres-
criptos nos seus regulamentos. A única obrigação imposta
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é a de passar vinte e oito dias por anno a bordo de navios

transformados em escolas, aonde recebem soldo e ração de

marinheiro da armada; devendo, somente em caso de guerra,
ficar à disposição do almirantado. Tinha-se fixado em 30,000

o limite destes arrolamentos, temendo-se que passasse muito

além deste numero: aconteceu o contrario; a chamada pouco

produziu. Esta medida, que já está em vigor ha sete mezes,

tem dado apenas 3,000 engajados; d'onde provém esta con-

trariedade? deve-se a regulamentos por demais minuciosos,

como disse Lord Lyifdhurst í ou ao cuidado que preside a

escolha da gente, como o affirma o Duque de Sommerset? ou,

finalmente, à cláusula que exclue da reserva os homens

acima de trinta e cinco annos? O que é certo, porem, e

que não ha affluencia. As convicções do almirantado nao se

abalarão com isso: elle conta com o effeito do tempo, e

persiste em acreditar, que, melhor apreciada a instituição ,

produzirá seus fructos. Antes de captivar-se, o marinheiro ,

ente naturalmente livre, hesita, reflecte, e quer saber bem

o que vai fazer, e o proveito que dahi lhe resultará; isto e do

caracter nacional: os mais decididos rompem a marcha, e

os outros os seguirão. É para duvidar, comtudo, que o

quadro se preencha; ficará muito abaixo do que era de es-

perar. Ainda que, porém, devesse esta reserva ficar em

estado de projecto, nem por isso deixariam os recursos da

marinha ingleza de ter proporções imponentes, que dao

muito que reflectir. Nunca, ha meio século, tomou ella o

desenvolvimento que tem hoje, que não ê um pe de paz,
mas verdadeiramente um pé de guerra. Era em 1836 o seu

effectivo 17,500 homens; em 1859. 37 000 homens: em

1860 é de 40,000 homens, e será em 1861 de 5»,uuu. a

isto ajunte-se 18,000 soldados de marinha, ou royal-mames,

como os chamam, e ter-se-ha o total de uma força embarcada

de 76,000 homens. É quasi tres vezes mais do que contam
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nossas equipagens. Os marines, de que se acaba de fallar:

são preciosos auxiliares a bordo dos navios, aonde fazem

a guarnição militar: em muitos serviços se identificam elles

com os marinheiros, guardando o caracter distindo de tropa

formada para o mar, Elles são fuzileiros, artilheiros, ser-

ventes das peças em combate ; saltam á abordagem , operam

desembarques, e só ás manobras de trincheiras acima é que
são estranhos. Em todas as occasiões os têm encontrado fieis,

firmes, e disciplinados: elles têm muitas vezes contido as

equipagens, e reprimido em algumas occasiões suas des-
ordens. Quando em 1797 a esquadra de Lord Bridport nas

águas de Spithead se pôz em plena revolta, o exemplo não

se estendeu aos soldados, que fizeram fogo sobre os amoti-
nados, contribuindo seu bom comportamento para chamal-os
de novo aos seus deveres. Nenhuma instituição é melhor,
nossos soldados artilheiros de marinha, excellente tropa,
delia se approximam, quanto ao nome, mas não pelo ser-
viço que desempenham, e sua economia. Não temos o equi-
valente do Master inglez. Nossa mestrança, que abunda em
homens escolhidos, não exerce funcções cuja importância
seja igual á do Master. A bordo de um navio inglez partilha
este com o commandanle a responsabilidade da navegação,

para o que se prepara com estudos sérios, observações, e
conhecimentos pessoaes acompanhados de uma instrucção
náutica muito desenvolvida. Todas as costas lhes são fami-
Üares; são ac mesmo tempo um piloto pratico, e um oíficial
de patente; póde-se descançar sobre elles, quanto á direcção
da navegação; nossos commandantes não têm auxiliares
iguaes; elles supportam sós, além de todos os cuidados do
commando, a obrigação de dirigir a navegação. É muito
exigir das forças e responsabilidade de um homem : o fardo

, é pesado, e seria de grande conveniência tornal-o mais leve,
e estudar os meios de modifical-o, ampliando as funcções
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dos chefes de timoneiros, para tornar delles alguma cousa

parecida com os antigos püotos-móres. Não se teria por esta

fôrma o Manter inglez; mas, pelo menos, tirar-se-hia melhor

partido da nossa mestrança em um ramo determinado. De

todos os factos que deixamos citados, muitas conclusões se

derivam. Á primeira vista se conhece, entrando nos detalhes,

existir entre os nossos vizinhos uma arte vigilante, sempre

em guarda para que não descaia; sempre avançaudo sobre

o que se faz n'outras partes; e fortificando pela experiência

o que a tradição consagra. Nenhuma revolução mecânica os

acha em falta, ou os apanha desprevenidos. Acreditaram-os

vencidos ou enfraquecidos, quando a vela cedeu diante do

vapor; mas elles estudam o vapor como estudaram a vela,

com afirme vontade de sahirem intactos desta prova, con-

servando nella sua posição. Uma outra revolução rebenta ria

artilharia; a bala ôca e a bala espherica não são ainda meios

sufficientes de destruição: o canhão liso ê condemnado como

sujeito a defeitos no tiro; de lá vêm as balas conicas, balas

a ailettes que correm por chanfros engenhosamente feitos,

os quaes preservam os projectís das desviações, e o lançam

a maiores distancias. A arte naval estremece entre os nossos

vizinhos com estas invenções, que elles sentem ate que ponto

lhes tocara, e faz por isso aos engenheiros particulares ura

appello,que é ouvido. Succedem-se as experiências; os pro-

cessos estão em face uns dos outros. Arrastrong de um lado,

Whithwort do outro. Sem esperar mesmo que os ensaios

tenham dito a ultima palavra, multiplica-se o numero de

encommendasá industria particular, para que cora brev,-

dade sejam com a artilharia destes autores providos os nav.os

da armada, o que se fará também com os encouraçados. Os

ensaios da Gloire, em que se prosegue em um de nossos

portos, devem tocar o almirantado: até aqui parecem elles

concludentes; a fragata supportou sem embaraço o sobre-
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carregamento de sua armadura de metal; nem suas quali-
dades náuticas, nem sua velocidade, nem a regularidade de

seus movimentos ficaram prejudicadas. Em um mar calmo

cortou a água sem choque, e quasi sem produzir escuma:
com mar cavado cortou a vaga com facilidade, e deitava,
termo médio, doze a treze milhas. A severidade de suas
linhas, a massa de ferro que a cinge, a altura de suasba-
terias, o calibre de suas peças, bem denotam a importância
de sua força. Se estes resultados persistirem, e se confir-
marem depois de uma experiência mais larga, a arte naval
não lhes ficará indifferente entre os nossos vizinhos, acre-
dite-se bem. Não se terá mais no mar senão esquadras for-
radas de ferro; os navios operarão, tanto pela sua massa,
como pela sua artilharia. Pôde ser então que o problema re-
solvido pela resistência dos costados passe a occupar-se das
capacidades, que por si só asseguram a duração do serviço.
Para que um navio se conserve por maior numero de dias
fora dos portos, é preciso que tenha maiores dimensões,
sendo forçoso olhar com mais attenção á relação entre a des-

peza exigida e o trabalho executado. Um navio de 225 me-
tros de comprimento, como o GreatEastem, não queimaria
mais do que uma gramma de carvão para transportar um
peso dado com uma velocidade determinada, emquanto que
um navio de 22,50 queimaria um kilogramma para cumprir
igual çommissão. Por outra, o navio pequeno não poderá
conduzir combustível mais do que para algumas horas de nave-
gação, e o grande leval-o hia para muitos mezes. Assim
aconteceria, como sonhava Mr. Brunel, com os gigantes dos
mares. O effeito das revoluções é gerarem-se umas ás outras.
Sejam quaes forem as que sobreviverem, próximas ou re-
motas, nossos vizinhos adaptar-lhes-hão seus meios de defesa
por fôrma que hão de conservar suas vantagens. Acreditar
que o cansarão com mudanças apparentes, e que o reduzirão
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a extremo pelas sorpresas e descobertas, é entreter uma com-

pleta illusão. Um ponto ainda, sobre o qual parece que não

estão elles dispostos a ceder, é a proporção de suas forças.

Querem que sua superioridade seja bem sensível. Ha pouco
contentavam-se com a differença de um terço entre os seus

e os nossos armamentos; elevaram esta differença ao dobro.

Sua intenção evidente é desenganar as potências, que ten-

tarem elevar-se ao nivel delles: sua idéa fixa é serem e con-

servarem-se os mais fortes, aconteça o que acontecer. De-

vemos, ou podemos nós em França ter a mesma idea fixa,

e leval-a tão longe que um choque supremo delia decida ?

Convém oppôr a esta altiva pretenção outra pretençao equi-

valente, e levantar a luva do desafio em termos igualmente

absolutos? selo-hia, bem se sabe, o signal de convulsão,

cuia violência ou termo se não poderia prever. Bem consi-

derado tudo, a situação dos dous impérios não e a mesma.

Emquanto que a Inglaterra não tem portas, e não corre risco

senão pelo lado do mar, nós temos de operar e de guardar-

nos pelo lado domar, epelo da terra. Trahida pelo mar.

está a Inglaterra, senão entregue, pelo menos desarmada;

nossa fortuna continental sobrevive aos desastres que o mar

nos inflige; nossas armas podem ter um thcatro de menos,

sem nada perder, como se tem visto, de seu brilho: segue-

se dahi que os nossos esforços são divididos, emquanto que

os de Inglaterra o nSo são: a marinha é para ella o principal

elemento, e para nós è um accessorio, ainda que muito m-

portante. Dous motivos têm para isso concorrido, as despezas

qne a armada impüe, e as susceptibilidades que eü» d»

perta. Se nossos arsenaes sSo a sede de uma actividade, este

Lio obstáculo reapparece. Por um lado, as despezas nao

podem ultrapassar os limites, que lhe são marcados pela boa

ordem das nossas finanças; por outro, logo que nossos

armamentos augmentam, as desconfianças estão em campo:
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por pouco que façamos, entende-se que temos feito muito.
Nossa marinha vê-se desde logo collocada na mais embara-
cante das alternativas; estacionaria, abdica; movendo-se,
faz sombra: por sua honra não pôde collocar-se em qualquer
dos dous casos sem promover represálias. Assim se explica o
regimen sob o qual a conservam ha quarenta annos, em que
tem ellasido, passo a passo, lançada exontida, segundo as
circumstancias supervenientes. É chegado o tempo de dar á
instituição mais fixidade, e de conceder-lhe em bem dâ
nossa defesa, o favor queella merece, e a posição que deve
ter. Uma ultima reflexão se apresenta. E' um axioma aceito
que, para afastar a guerra é o meio mais seguro o preparar-
se para ella. Neste caso não teria o mundo jamais tantas
razões como agora para contar com um longo repouso. De
todos os lados voltou-se a actividade para os armamentos.
Nos estaleiros, nas fundições, nos arsenaes, milhares de
braços forjam instrumentos de batalha; cobrem-se as costas
de entrincheiramentos; as guarnições dos navios acham-se
no seu estado completo; succedem-se as invenções para
augmentar a energia da destruição. Será preciso assistir com
confiança a este espectaculo, e ver nelle uma garantia de se-
gurança? A duvida é, pelo menos, permittida. Esta febre de
preparativos impõe aos paizes que a soffrem encargos bas-
tante pesados: seja qual fôr a resignação com que os sup-
portam, é forçoso que cesse este estado de cousas. Pôde ser
que, observando-os de perto, se venha a conhecer que a
paz assim comprehendida é menos um beneficio do que um
sacrifício; e que, em todo caso, vale mais a guerra como
medida de economia, e como meio de liquidação. Eis até
aonde podem chegar despezas sempre crescentes, e armar-
mentos levados ao excesso 1 Tenham-se os governos em
guarda contra este trabalho dos espíritos: depois de terem
arrastado a opinião, é possível que, a seu turno, a opinião
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os arraste, e que não fiquem mais dominadores destes movi-

mento e gosto militares, por lhes não terem melhor regalado
a marcha, e vigiado mais attentamente seus principies.

{Revue des Deux Mondes.-- Lòüts RttBAtífi.)

*
* j. ?

Observações*

De muito bom grado damos publicidade ao precedente
artigo, cuja matéria offerece uma lição proveitosa aos palzes,

que°se acham nas condições de manter uma força natal

efficiente, em relação com as necessidades da defettsa do

próprio território, e da protecção devida ao seu commefCio

marítimo.
Pelo que respeita ao Brazil especialmente, reconhecerão

ahi os homens competentes, que a actual organisaçao da

nossa marinha de guerra participa dos principaes defeitos

da marinha .francesa, notados pelo autor (fo artigo (o muito

distincto escriptor Mr. Reybaud), além de outros que lhe são

peculiares. E foi sem duvida, no intuito de chamar a atten-

ção do governo brazileiro para esse objecto de vital mte-

resse para o Estado, que o distincto e benemérito general
da nossa armada, o Sr. conselheiro Joaquim José Ignacio,

julgou conveniente reproduzir aquelle artigo na Revista Bra-

züeira, encarregando-se de o traduzir emlingua vulgar.

Com effeito as necessidades do paiz reclamam sérios cm-

dados da parte do governo brazileiro, a bem de uma orgam-

sação mais racional da nossa força naval; dando-lhe o desen-

volvimento preciso, e elevando os serviços importantes, que

ella è chamada a prestar, á categoria que lhes compete, em
R. Ba I
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um paiz destinado, pela sua posição geographica, afigurar

desde já entre as potências marítimas do mundo.
Os nossos conterrâneos Norte-Americanos não contavam

ainda 10 milhões de habitantes, como incontestavelmente

possue hoje o Brazil, e já faziam respeitar em todos os mares

o Pavilhão Estrellado; sem que por outra parte se avanta-

jassem ao nosso paiz nos recursos, e condições necessárias,

para chegarem a esse resultado.
Nãoé, em nosso entender, mais avullada verba do orçar

mento, na parte concernente ao serviço naval, que dará
á nossa marinha de guerra a importância de que ainda

carece: mas sim uma organisação simplificada, e efficiente

nesse ramo da administração geral; e sobretudo uma di-
recção intelligente na especialidade desse serviço, cuja acção

se fortifique com o tempo, mediante a estabilidade de um

pensamento regulador, sempre attento, e competentemente
«esclarecido. c B O
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Apontamentos juetlfleatlvo» do naufrágio d»
corveto naelonal — D, Isabel*

A 18 de Novembro passado, no Estreito de GibraUar,

reinava o vento peloSO., fresco ao principio, e augmen*

tando gradualmente de intensidade, até tornar-se temporal.

O mar levantava á medida que o vento crescia. Navegava-se
com amura a BB. sobre a costa de Hespanha. A cerração era

fortíssima; o horizonte estava ao pé do navio.

Emquanto o vento permittiu puxar, fez a corveta força de

vela, bordejando para barlavento com reconhecida van-

tageín; e montou o Cabo de Trafalgar, o que nenhuma to

embarcações em vista, que eram, parece que, quatorze, nto

puderam obter.
Conforme o vento crescia, assim ia-se diminuindo de

panno. até ficar em gáveas nos 3°* PP. FF. O mar tornára-se

disforme: o apparelho fixo, e o de laborar, arrebentavam
successivamente; a mastreação ameaçava não agüentar a

vela, e ir por sotavento fóra.
Por duas vezes rasgaram-se as gáveas pelas testas, e outras

tantas foram substituídas, sendo a ultima andaina nova aca-

bada da agulha.
Escasseando o vento, virou-se de bordo, amura a EB.,

sobre a costa d'África, que melhor bordada dava.

Cresciam tempo, mar, e cerração: a operação do prumo
era perigosa e incerta; perigosa, porque os prumadores fi-

cavam expostos terrivelmente ao mar; e incerta, porque nao

era possivel collocar o navio na immobiüdade indispensável

para lançar a sonda.
Ao meio dia de 11 tivera-se uma muito duvidosa altura

meridiana do sol • o ponto delia deduzido, quer em latitude,

quer em longitude chronometrica, não podia merecer con-

'%
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fiança. Combinado o resultado das prumadas, a qualidade
do fundo por ellas revelada, e o ponto estimado sob funda-
mentos tão desarrazoados, mas únicos elementos de calculo,

que as circumstaocias forneciam; levada em conta a direcção
e velocidade da corrente, que devia suppôr-se ao NE., o

ponto estimado combinava.
Dous conselhos de officiaes, convocados um após outro,

induziram o commandan te a arribar, ás 8 horas da noite,
ao porto mais próximo e mais seguro. Deveria suppôr-se
elle, pouco mais ou menos, na Lat, N. 35° 40', e na Long. 0.
deGer. 6° 30'.

Correndo, como mandou, a ESE. d'agulha, faria o rumo
verdadeiro de E., ou E4 NE., e mesmo ENE., attendèndo á
corrente, com o que embocava n Estreito , e poderia avistar

pharóes do lado da Europa.
A catastrophe succedida, quasi uma hora depois, prova

que a corveta estava mais ensacada para a costa d'Africa.
Se não fora a grande cerração, a terra estaria em vista,

e com uma guinada de duas ou tres quartas para o N., que
o vento permittia dar, ler-se-hia evitado o Cabo Spartel, e
a perda da gloriosa corveta.

Os roteiros e cartas, que consultei, dão por limpa nestas

paragens a costa do lado d*África , o que não acontece á da
Hespanha. O bordo d'At rica era, pois, não só o mais largo,
segundo o vento reinante, como o mais aproveitável, por
poder-se despejar, com menos perigo, em proximidade da
terra.

Tres arbítrios se offereciam nesta navegação — Capear —
' 

puxar com toda a força — correr.
Capear, em um logar estreito, decorrentes variáveis, e

de tanta concurrencia de navios, era erro crasso, cuja
menos funesta conseqüência seria o effeito de alguma abai-
róação.
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Puxar com toda a força é o que se fez, emquanto se pôde:

mas corria-se já risco de ficar raso, ou sossobrar. Forçoso

era pois correr.
Correr era a única esperança de salvação; esperança que

se verificaria, se coubesse na sciencia humana conhecer

exactamente sua posição em circumstancias quaes as da

corveta Isabel em 11 de Novembro. E, comtudo, a perda

em uma costa traz a idéa da salvação, ao passo que de um

navio sossobrado, raro é salvar-se um homem, quando tem

isto logar longe da terra, e em temporal.
O illustre marinheiro que commandava a Isabel portou-se

como devia : sò não pôde fazer o impossível!
26 de Dezembro de 1860.

* j. *

Julgamos que, em seguida a estes unportantes aponta-

mentos, serão lidas com particular interesse as mform ç«e

que abaixo transcrevemos, sobre a tempestade d que fo

Sma a corveta I). Isabel. extrahidas do UmUemr ünweml

de 24 de Novembro de 1860. • „ D n_. to. u.

. Un rapport du capitaine Uvallèe. commandaut le stea-

mtLJ!vüle -. Pari, arrivé ffEspagnç,e«Je WrUg

à St.Na-aire, fait mention, dans le passa^e su.vant. des

effets d'une tempête devant le port de Gadix.

Pendant les jonrnèes du IO et du H Novemhre, une v.o-

J tmpête _ couslammenl regné, et toute commnmcano

ètè interdite avec Ia rade. Les petils bateau* ajapeur qu

rontle serviee de Cadix ao chemin de Ter de Sevdle, qu. am-

vent de I'autre cote dela baie, n'onl pu continuer leurs seroces.

(5 SLR. |J\% fl
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Les poteaux du télégraphe ont été renversés, et les fils
brisês.

Enfin, le 10, à dix heures du soir, une espèce de trombe
ètant passée sur Ia rade, trois petits navires, dont une
goélette d'au moins 100 tonneaux, qui se trouvaient à petite
distance de mon navire, ont chavirè Ia quille en 1'air

Le 12, à huit heures du matin, le temps s'étant amélioré,
j'ai quittê Cadix et fait route pour Lisbonne, ou je suis
arrivéle 14 à dix heures du matin.»

(Courrier du Hâvre.)
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• Calendário.

(TSxtWLtoido da - Astronomia Popular - de Mr. F. Arago.)

I.

O Calendário não tem sido até o presente explicado com

o preciso desenvolvimento, o a necessária clareza. Nos e»

Jm» d» meus antecessores sobre esta matériai tem-se

deixado inteiramente de parle um grande numero de qu»-

_,es interessam»; diversos pontos são em verdade ahi tra-

t_d» wm notável superioridade, mas, seja-me permHt.do

dW Z maneira que excede a comprehensSo daquel1»

Juetóo possuem conhecimentos mathematieos. Ê meu m-

* Jiupprir aqui essa iacuna, reunindo a abreviafc, nd,

caçSo d» diffefent» methodos usados entre os antigos, e

modernos, na computação do tempo.
Apezar de haver eu posto todo o cu.dado em evitai as

inexactid.». que receiava commetter, «an"^s' .
tio que exigia o concurso de indagações «>«¦-*"••»£

tericas, e de um certo cabedal de erudição; n5o obstante

baver eu bebido nas melhores fontes, **™° 
j»'™-,™,

vtos. Gassendi, Blondel, Delambre, Daunon, etc., nSo posso
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todavia lisongear-me de que alguns erros, mais ou menos

graves, se não encontrem neste meu trabalho. Minha única

pretenção é esclarecer mais um objecto, de que os astro-
nomos de profissão se occupavam com repugnância, em
razão da sua complicação.

Ainda uma palavra antes de entrar em matéria. Le
Bourgeois gentilhomme, na comedia de Molière, queria que
o seu mestre de philosophia lhe ensinasse o almanak. Era
isso, no meu entender, um desejo muito razoável: e quem
quer que fizesse disso objecto de escarneo se acharia bem
embaraçado, se lhe fizessem sobre essa matéria algumas
questões, mesmo das mais elementares.

Mas deve-se convir, que Mr. Jourdain se enganava grau-
demente, suppondo que as lições que elle pedia'ao seu
mestre eram fáceis, e simples. Com effeito a explicação
do almanak entende com os pontos mais difficeis, e de-
licados da sciencia, e da erudição: e o leitor vai ajuizar
por si mesmo.

II. ,

DEFINIÇÕES. -,

Almanak —- vem da palavra man, que significa Lua,
entre os Orientaes.

Calendário designa uma collecção de preceitos, ou de
taboas, nas quaes as subdivisões do tempo são conside-
radas nas suas relações naturaes, ou convencionaes, de
posição e de grandeza.

A palavra Calendário vem do termo calendas, pelo qual
os Romanos designavam o primeiro dia de cada um dos
seus mezes.

Tem-se pretendido derivar a palavra calendas do verbo
grego coteó,que significa chamar, visto queno primeiro
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dia de cada mez o povo de Roma era convocado para
reunir-se em assembléa geral. Os Gregos não faziam uso

das calendas na sua divisão do anno: e dahi vem a ex-

pressão proverbial remetter para as calendas gregas; isto

é, desembaraçar-se de alguém por meio de uma promessa
illusoria.

Os phenomenos astronômicos da rotação da terra ao re-

dor do seu eixo, e do seu movimento de translação em
torno do sol, induziram todos os povos a adoptarem as
divisões do tempo em dias, e annos. Havendo nós dado

precedentemente as precisas noções astronômicas, para de-
terminar com exactidão — as horas, minutos, e segundos —

os dias syderaes, e solares —o anno syderal, e trópico —

e o tempo médio , com a regulação dos chronometros; pas-
saremos agora a tratar da semana, dos mezes, dos annos,

dos"séculos, edas aras entre os differentes povos conhe-

cidos.
Estas divisões do tempo têm por fim indicar de uma

maneira precisa, ecommodaa época dos acontecimentos:
o dia do mez, e o numero ordinal do anno, são einpre-

gados para recordar os factos da vida civil, e da historia

dos povos. Tem-se procurado fazer concordar esses ele-

mentos com a successão periódica das estações; e geral-

mente são elles regulados pelos movimentos apparentes

do sol.
III.

A SEMANA.

Goguet, adoptando sem reserva as opiniões-de Philon,

de José, e de S. Clemente de Alexandria - pretendeu sus-

tentar que o período de sete dias esteve em uso entre

todos os povos da antigüidade. Outros, como seja Costard,
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têm sustentado ao contrario, que unicamente os Judeus
fizeram uso da semana nesses remotos tempos.

Ha porém alguns escriptores, entre os quaes figura Daunou,
que accordemente contestam essas duas opiniões extremas.
Segundo estes a semana foi empregada, como divisão do
tempo, entre os Chins, os Judeus, os Egypcios, os Chaldeus,
e os Árabes. Por outra parte a instituição dessa pratica lhes
parece ter sido desconhecida na Pérsia, na Grécia» em
Roma, e em Garthago, etc. E tal é presentemente a opinião
mais geralmente aceita sobre este assumpto. Presume-se,
que o uso da semana só penetrou na Grécia, e no Occidente,
cercado terceiro século da èrachristãa.

Seria levar muito longe o scepticismo. para não reco-
nhecerem os nomes que, em differentes nações, designam
os dias de que se compõe a semana. os vocábulos (modi-
ficados, ou corrompidos pelo uso) pelos quaes na antiga as-
tronomia, eram designados os sete Planetas do nosso sys-
tema. Examinemos cada um desses nomes, etodas asdu-
vidas desapparecerão a tal respeito.

Tornem-se primeiramente os nomes dos dias da semana
nos dialectos do Meio-dia da França: e ter-se-ha por sua
ordem

di-luns, di-mars, di-mercres, di-jous, di-vendres, di-sate,
di-menge.

A origem dos seis primeiros nomes é bem manifesta: e
quanto ao sétimo, vem elle de dies dominica, de que os
nossos antepassados fizeram (segundo os etymologistas) do-
minque, depois dominche, dimenche, e emfim dimanche.

No Calendário inglez o domingo conservou o nome do Sol
(sunday), o segundo dia tem o nome da Lua (monday);
na designação dos quatro dias seguintes, os nomes das di-
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vindades septentrionaes prevaleceram aos das divindades

gregas j voltando depois â mythologia dos povos meridionaes

na designação de sétimo dia - sabbado (saturday), dia de

Saturno.
Segundo Dion Cassius (cônsul, no anno 229) estas de-

nominações tiram a sua origem de uma pratica geralmente
seguida entre osEgypcios: isto é, consagravam estes povos
as 24 horas do dia aos sete Planetas, succedendose estes em

uma ordem invariável, de modo que o Planeta que presidia
â primeira hora dava o seu nome ao dia inteiro.

Ora a ordem natural que guardavam entre si os sete Pia-

netas segundo os conhecimentos astronômicos desses tempos,

era a das suas revoluções apparentes, a qual se considerava

ser a mesma das respectivas distancias em relação a Terra:

a saber:

Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercúrio, Lm,

sendo a Lua o Planeta mais próximo da Terra, e Saturno o

mais afastado delia.
Tomando nesta serie o Planeta Saturno para prmdir a

primeira hora do dia, e seguindo a indicação de D.on Cassais,

Supiter presidirá 2-hora, MarteáS-.Sol 4 4», Venus

I 5-, Mercúrio à 6', Luaá 7*. Saturno a 8». Júpiter

á 9' etc.; repetindo assim a serie dos Planetas ate se preen-

cher'em as«4horas, acharse-haque àMarte «"_*"_"

ultima hora do dia: cabendo por conseguinte ao Soi presidi.

à Ia hora do dia seguinte. fAmütl<1n
Ê fácil de ver por simples computação, que, tomando

nara ponto de partida o termo da serie representado pelo Sol,

o^ipondera ainda a este Planeta a «r hora do .a com»

se viu precedentemente á respeito de Saturno; a 23 ¦ a Venus

e a 24» á Mercúrio: devendo por conseguinte presidir a Lua

á 1» hora do dia seguinte.
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Procedendo por este modo, até o ultimo termo da serie
dos Planetas, virá uma nova serie, formada dos mesmos
Planetas, dispostos na mesma ordem em que se succedem os
dias da semana; a saber:

Saturno (Sabbado), Sol (Domingo), Lua (2a fa), Marte (3aP),
Mercúrio (4a fa), Júpiter (5a fa), Venus (6a fa).

Assim o periodo de tempo denominado semana . longe de
ser uma creação arbitraria, parece inteiramente ligado ao
systema de astronomia, que vogava nos tempos da sua ins-
tituição.

Qual é o dia da semana que deve ser contado como o Io na
ordem dos sete, de que ella se compõe?

Ê esta uma questão suscitada muitas vezes na sociedade,
para cuja solução não serão inúteis as reflexões seguintes.

O mundo, segundo o texto do Gênesis, foi creado no es-
paço de seis dias, descansando Deos no sétimo dia. Aquelles
pois, que assemelhando os sete dias da semana aos sete dias
da creação do mundo, observam que entre todos os povos
christãos è o Domingo o dia de descanso, devem julgar-Se
autorisados para considera-lo como o sétimo dia da semana,
sendo por conseguinte a segunda-feira o primeiro dia. Mas
será concludente semelhante argumentação ?

Sendo de guarda para os Judeus o sabbado, dir-se-hia com
mais fundamènlo, que é esse o dia de repouso de que faliam
os livros sagrados.

Pondo agora de parle qualquer hypothese sobre este ponto,
é evidente, que o dia designado como primeiro, ou o ultimo
dasemana , só podem ser determinados por uma convenção
explicita. Ora consultando o Diecionario da Academia (nada
tendo a astronomia com esta questão) acha-se o Domingo
designado como o primeiro dia da semana. Em França está
o problema resolvido por esta decisão. Na Allemanha o uso
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tem consagrado a mesma pratica, visto que a quarta-feira se

chama mittwoch em allemão, que significa o meio da semana.

Os nomes dos dias da semana em cinco das línguas mais

conhecidas são os seguintes:

I ÍRANCEZ ITALIANO | HESPANHOL

I pimanche. Domenicn j Domingo

I Lundi Lvmedi | Limes

I Mardi Martedi S fartes |

Mercredi Mercoledi | Miercoles

| jeodi Giovedi 1 Jneve»

Vandredi Venerdi j Viernes

I Saraedi Sabbato | Sabbado

PORTUGUEZ (*) INGLEZ

Domingo

Segund. -feira

Terça-feira

Sunday

Monday

Tuesday

Quarta-feira Wednesday

Quinta-feira Thursday

Sexta-feira

Sabbado

Friday

Saturday

IV.

MEZES.

No intuito de auxiliar a memória imaginaram-se os dif-

ferentes grupos compostos de dias, que tomaram as denonii-

nações de semana, mez, e anno. -
É provável que a revolução periódica da Lua tenha sugge-

rido a primeira idéa da subdivisão do anno em metei.

H A notável discrepância que ap— a Hngua portu^, - 
J^ft» um

obiectode uso eminentemente popular, é, em nosso entender, »m torto i»« ,

cer o muito distincto litterato Fr. Francisco de S. !««(**«• 
^Zíatium

1 obstante a grande autoridade de Camões, que lhe achara a fiha^ no l« ta».

Tio pouco deriva ella do hespanhol, «"^^-J-J^^C^
«raçterisa, quanto os primitivos Lusitanos se estremarão de todas as raças P

didas na Península Ibérica. C.B.O.
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Neste assumpto os etymologistas, e a arithmetica conduzem

ao mesmo resultado. Com effeito em grego mêné, e men,

significam Lua, e mez: e nêomenia, Lua Nova. ou primeiro
dia do mez.

A antiga relação entre as denominações da Lua, e do mez,

torna-se manifesta na lingua ingleza, na qual moon significa

Lua, e month significa mez.
O tempo que decorre entre duas Luas Novas successivas,

ou dous pleni-lunios, o qual representa a revolução synodica

da Lua, é proximamente igual a 29.5 dias.
Romulus instituiu um período de dez mezes, findo o qual

repetião-se os mezes na mesma ordem.
O primeiro desses dez mezes chamava-se Man, nome da

divindade de que Romulus pretendia descender.
O nome dosegundo, Aprilis. tem uma origem mais incerta:

segundo Ovidio, vem elle, por corrupção, da palavra Aphro-

ditef um dos nomes dados á Venus.
O terceiro mez, Maius, foi consagrado á Maia, mãi de

Mercúrio.
O quarto mez, Junius, por abreviação de Hnonius, era

semelhantemente consagrado â essa divindade. Os nomes dos
outros seis mezes restantes exprimiam simplesmente a ordem
em que se succediam, a saber:

Quintilis (quinto), Sextilis (sexto), September (sétimo),
October (oitavo), November (nono), December (décimo).

Numa accrescenlou depois mais dous mezes aos dez de
Romulus; um dos quaes tomou o nome de Januarius, deri-
vado de Janus: o outro mez, Februarius, vem, segundo
Cagnoli, de Februo, o deos dos mortos, ao qual fora aquelle
mez consagrado.

Os mezes romanos passaram para o nosso uso; sendo por
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isso indispensável considera-los na sua origem, e ver como

têm sido elles modificados.
Censorin diz, segundo o testemunho de Varrão, e de Sue-

tonio (e pudera accrescentar á estes o de Ovidio), que primi-
Vivamente havia somente os dez mezes de que fizemos men-

ção acima- comprehendendo os mezesMars, Maius, Qumtihs

e October 31 dias; e os restantes 30 dias cada um. Era então

o anno romamo composto somente de 304 dias.

Numa ou Tarquinio (os eruditos deixam indeciso qual

desses dous reis fizera a modificação), ajuntou 51 dias ao

anno de Romulus, os quaes serviram para formar os dons

novos mezes; elevando-se o anno a 355 dias.

Os 51 dias acrescentados assim nüo eram sufoc.ente»

para dar aos dons mezes novos um comprimento pouco ddfe-

rente daquelle, qne fora assignado aos dez mezes pnnnUvos;

ecorrigin-se este defeito, tirando nm d,a a cada un, dos

mezes de 30 dias, sem alterar os quatros maiores de 31toj.

Os 6 dias assim obtidos, juntos aos 51, formaram o total de

57 dias os quaes foram repartidos entre os mezes de Zane.ro,
"fíerZ 

cabendo ao primeiro 29 dias, e 28 somente ao

^a-nos permittido dizer alguma cousa sobre o que offe-

rece de estranho semelhante arranjo. ,«*.,«,-.
Os Gregos computavam o tempo por períodos de 3o4 dias^

aiuntando 50 dias aos 304 do anno de Romolus, se formam

aCêperMo. Ajuntaram-se 51 dias por superstição, afim

dentou oannonsocomprebendesse un, numero por de

dLspe°a persuasão de serem os números impares matsagra-

Sis aos deoses. Foi esse mesmo motivo que determinou

«™nte repartição dos dias entre os 12 mezes-, dcando
™d!L. 

7 com 29, e cabendo ao mez de Fe=^

mente 28, o qual. além de ser o mais curto, tmba em s, o
"^defeito 

decompôs de um numero par de te.
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Eisaqui, observa Daunou, o que valia a sabedoria romana

nos tempos de Numa !
Cada um dos mezes romanos dividia-se em tres secções

desiguaes, separadas por dias designados com os nomes de

Calendas, Nonas, e Idos. . l
As Calendas eram invariavelmente fixadas para o primeiro

dia de cada mez; as Nonas verificavam-se nos dias 5, ou 7 do

mesmo mez; e os Idos eram contados nos dias 13, ou 15.

Os meninos de escola, tendo em particular apreço o Do-

minto, por ser o dia feriado, designam muitas vezes os dias da

semana pelo numero dos que faltam para tocarem essa época

almejada: assim dizem elles-estamos dous, tres, om quatro

dias'longe do Domingo. Por modo semelhante contavam os

Romanos os dias de cada mez; caracterisando cada dia pela

distancia, em que se achava das épocas acima assignaladas;

a saber, immediatamente depois do dia das Calendas de um

mez qualquer, as datas se referiam ao dia das Nonas e di-

zia-se sete, seis, cinco, etc, dias antes das Nonas: do dia

seguinte ao das Nonas contava-se semelhantemente por Idos.

e os dias emfim restantes depois dos Idos, referiam-se do

mesmo modo ás Calendas do mez seguinte.
Assim os derradeiros dias do mez de Fevereiro chamavam-

se o sétimo, o sexto, o quinto, etc, dia antes das Calendas te

Março. Quando os Idos cahiam no dia 13 do mez, contavam-

se 17 dias antes das Calendas do mez seguinte.
É conveniente consignar aqui uma observação que fará

sobresahir ainda mais a incrível extravagância desta maneira

de contar.
O dia que precedia immediatamente ao das Nonas, Idos, e

Calendas, chamava-se, como era de razão, a véspera das

Nonas, a véspera dos Idos, a véspera das Calendas: mas,

por uma singular aberração da ordem numérica, a ante-

véspera do dia das Nonas, dos Idos, ou das Calendas, não
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tomava o nome de segundo dia antes das Nonas, dos Idos,

ou das Calendas; e era designado pelo terceiro dia, prece-

dendo a este o quarto dia, etc.
Os Romanos reconhecerão, como os Egypcios, a necessi-

dade ( que em outro lugar se demonstrará) de recorrer ao

emprego de mezes intercalares: e no período de cada dom

Jm se ajuntava aos 12 mezes ordinários um «pple-

mentar, ao qual se deu o nome de Merceãomm ). Po uma

extravagância quasi inexplicável, o mez supplernentar se

iníercalava entre o dia 23°, e o Í4- de Fcvere.ro: ass.m

deüois de 23 de Fevereiro , enumeravam-se o 1 , 2 ,

3» etc do Mercedonius; e depois de ter passado o ultimo

dia deste mez, continuava-se a numeração dos dias restantes

de Fevereiro, dizendo o 24», 25», 26», 27», 28.

V.

ANNOS SOLARES.

Osetymologistasconcordão geralmente em cons.derar as pa-

lavras-mmMse anmte-como derivadas de uma on e com-

mum: vê-se por exemplo emMacrobio mm, traduz.do por

circuito do tempo. .
O tempo que emprega o Sol (no seu mov.mento appa-

rente) a voltar ao mesmo equinoxio e o que chama

annoíropico, cuja duração exacta, expressa em d.as solares

médios, é de
365\242264, ou 365a 5" 48m 5l'.6.

Chama-se amo nderal o tempo que o Sol emprega para

e ioi pimentos; visto que esse mez intercalar foi desünado para ajustar

conta entre o anno civil e o astronômico. C B. 0.
8

R. B. I.
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tornar á mesma estrella, cuja duração, expressa em dias

médios solares, éde 365d.25637, ou 365d 6" 9™ 10.37. O anno

syderal excede pois o amo trópico em 20m 18\77.
Esta differença é devida ao movimento retrogrado dos

equinoxios, a que se dá o nome de Precessão.
O tempoque emprega o Sol, no seu movimento apparente em

torno da Terra, para voltar exactamente ao mesmo ponto da

sua orbita, é o anno anomalistico, cuja duração, expressa em

dias médios solares, è de 365d.259709, ou 365d 6h 13" 58\8.

Este anno é maior do que o anno syderal, em razão do movi-
vimento directo dos elementos da orbita terrestre, devido á
acção perturbadora dos outros planetas.

Para intelligencia das explicações que vão seguir-se, bas-
tara observar aqui, que o anno trópico (365d.242264) encerra,
na sua expressão numérica, uma fracção do dia, a qual tem
dado causa ás discordancias doXalendario, e ás reformações
successivamente imaginadas neste objecto. E note-se desde

já, que exprimindo approximadamente a duração do anno
trópico por 365d.25, 365d \, ou 365d 6h, commette-se um
erro de —11™ 8\6 para mais.

VI.

ANNO ROMANO.

O anno civil dos Romanos comprehendia, como já se disse,
304 dias no reinado de Romulus: foi elevado por Numa a
355 dias, e depois 366 dias pela intercalação do mez Mercê-
donius.

Dahi nasceu um desacordo sempre crescente entre o co-
meço do anno civil e o do anno astronômico; não obstante
ter sido o mez Mercedonius instituído para remediar esse
inconveniente. Recorreu-se então a um expediente precário,
autorisando os Pontífices para assignarem ao mez intercalar o
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numero de dias que as circumstancias exigissem. A partir

desse momento foi convertido o Calendário em instrumento

de corrupção, e de fraude.
A este respeito nos diz Cícero, que os Poutiflces, armados

desse poder discricionário, prolongavam a duração da ma-

oLatura dos seus amigos, ou abreviavam o tempo da

mtmapara os inimigos: que elles, a seu bel praaer, famm

S ou retardar o termo dos pagamentos 
•, benefic.ando

SSos rendeiros do fisco, ou aggravando os seus em-

ignorância, a superstição, e a fraude, haviam portei ma-

nefra 
"piado 

as cousas, que cbegou-se a celebrar na pr m -

vera as festas do Outono, que tinham o nome de -Autwn-

Mália.
VU.

REFORMAÇÃO JULIANA.

afim de as prevenir no futuro.^ um

Supponhamos com «***» 
JJl° £* w do novo

sobre uma duração de 365 i, e que um u*u

auxiliar na reforma do Calendário, mas era elle talve* grego, 
^ ^ q
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$a}$n<Jario tivesse por origem o Io dia de Janeiro á meia
nqite; o anno seguinte começaria ás 6 horas damanhãa, e
o que succedesse a este ao meio-dia; e só findo o período de
4 ajmps se renovaria o começo do anno á meia-noite. É
ioutij Insistir sobre os inconvenientes que resultariam de
çpmeçar o anno com uma data variável.

Uma segunda condição, á que era indispensável satisfazer,
pára que os annos se prestassem á uma fácil conversão em
(Jias, era que a intercalação se operasse de uma maneira
regular, e simples: e póde-se afíirmar que esta condição
fora nem preenchida no Calendário Juliano.

No intuito de reparar o mal causado pelo comprimento
defeituoso assignado ao mez Mercedonius, e as praticas vi-
ciosas estabelecidas pelos Pontífices, César fixou para o anno
708 da fundação de Roma uma duração de 445 dias, a qual
se formou, reunindo ao anno ordinário um Mercedonius de
23 dias, e mais dous mezes intercalares, um de 33 dias, e o
outro de 34, os quaes foram collocados entre Novembro e
Dezembro.

O anno em que se operou esta reforma chamou-se o anno
da confusão: è o quadragesimo-sexto antes da éra christãa.

t\ reformação Juliana fixou o comprimento do anno astro-
nomicoem 365d.25: o mez supplementar Mercedonius des-
appareceu do Calendário, sendo os dias de que elle se com-
punha distribuídos pelos mezes ordinários, de modo a chocar
o meftos possível as idéas, e prejuízos dos Romanos. Assim o
mez de Fevereiro conservou os seus 28 dias; pois que julgar-
se-hia comprometter a segurança do Estado, dando-se-lhe 30.
Sete mezes foram elevados á dignidade de menses majores,
CQmpíehendendo 31 dias: sendo de 30 dias os mezes de
Abril, Junho, Setembro, e Novembro.

Depois que Júlio César reformou o Calendário, Marco
Antpnio, então Cônsul, no intuito de perpetuar tão grande



CHRONOLOGIA. **'

beneficio, fez decretar que o mez Quintilis, em que nascera

César tomasse o nome de Julius (Julho). Mais tarde (no
atino 730 de Roma) o Senado decidiu, como nos informa
Macrobio, que, em recompensa dos valiosos serviços que
Augusto prestára'ao Império durante o mez Sextths, a»

chamasse elle Augustus (Agosto).
Estas duas mudanças de nome foram acertas universal-

mente :edahi nasceram as tentativas que flaeram Tibe».

Cláudio. Nero, e Domiciano, para inscreverem os seusws

no Calendário: mas felizmente para o mundo, nao teve eHt

de passar por essa ignomínia. rtAmniftm«ntar
Júlio César e Sosigenes collocaram °to «*£***

no me, de Fevereiro. Mas essa ousadianaota«S«J
como parece â primeira vista; esse mes nM», esse m« p«r

consenou o seu antigo caracter porquantoem Joga^ 
deo

PlPvar a 29 dias, nos annos de intercalaçao, conservaram

tZ appareiente os sens primitivos 28 dias, proceden-

*SS; que era designado por «J6J-.. -J-

se cerrava a »; do 
^ 

), —_ para 
^ ^

morar a expulsão de Tarquinio. » eu" . 
c j ^.

pera, que se intercalou um dia, com o nome de ta«*J£«**

L,d'onde vem o nome de Oteío dado ao «^«JJJ

Ma notável transformado verificou-se 45 annos antes do

Jkmento de Christo, segundo a ~a desfiar *»

astrônomos, e um anno apenas 
^^£2* de

expulsão dos reis, ou a extinção da realeza. & ^ ^
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esses Pontífices o engano singular de considerarem cada
anno bisexto decorrido como fazendo parte dos quatro annos
em que se tinha de contar o seguinte bisexto: de sorte que
os annos bisextos repetiam -se de Ires em três annos, e não
de quatro em quatro, como o exigia o principio sobre que
se baseara a reforma do Calendário.

É em verdade digno de notar-se, que essas graves perso-
nagens, que não teriam hesitado em predizer o futuro, con-
sultando o vôo, ou as entranhas das victimas degoladas pelo
sacrificador, não tivessem comprehendido, que era indispen-
savel multiplicar (\) por 4 para ter (I)! Este erro commettido
na applicação da reforma Juliana durou 36 annos; até queAugusto remediou esse mal, supprimindo daquelle períodoos annos bisextos, que tinham sido contados de mais.

VIII.

REFORMAÇÃO GREGORIANA.

O Concilio de Nicéa, no anno 325, julgava que o Calen-
dano Juliano indicava uma época invariável, em que severificasse annualrnente o equinoxio da Primavera, a sabero dia 21 de Março.

A duração do anno solar tomado para base da reformaJuliana é de 365d.25, quando sabe-se presentemente commaisexactidão, que o comprimento do anno trópico é de365d.242264.
Vejamos o que podia resultar dessa differença, relativa-

mente á posição occupada pelo Sol em uma época dada,
a 21 de Março por exemplo.

Se o equinoxio teve logar pela primeira vez no dia 21 deMarço de um anno Juliano, esse phenomeno se verificará noanno seguinte um pouco mais cedo, de uma fracção de dia.
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igual á differença que existe entre Od 250000 e Od 242264,
a saber, 11ra 89 6. Esta differença, comquanto pequena seja,
accumulando-se no fim de cada um dos annos successivos,
chegará a representar dias inteiros. A temperatura que se
experimentou na primeira coincidência do equinoxio com o
dia 21 de Março se verificará successivamente nos dias 20,
19,18, etc, de Março. Por effeito da progressiva accumu-
lação dessa differença, já o equinoxio no século xv anteci-

pava-se uotavelmente á data que lhe havia assignado o ce-
lebre concilio.

Çonvinha pôr um termo ao crescimento desse erro, porque
de outra sorte elle collocaria em pleno inverno uma festividade

(a Páscoa), cuja celebração, segundo o rito da Igreja, devia
constantemente seguir-se depois de 21 de Março, e não

passar além de 25 de Abril. Retocar novamente o systema da
intercalação Juliana era o único meio para chegar-se a esse

resultado.
Este meio havia já sido proposto pelo Cardeal Pedro d Allny

ao Concilio de Constança, e ao Papa João xxm, desde o anno de

1414. Por essa mesma época o Cardeal Cusa escreveu sobre

a matéria: e anteriormente Rogério Bacon tinha apresen-

tado uma proposição formal sobre este objecto.
O Concilio de Trenlo, ao separar-se no anno de 1563,

recommendou expressamente ao Papa a execução dessa re-

forma; a qual foi operada finalmente por Gregono xm, no

anno de 1582, com o auxilo de um sábio da Calábria, cha-

mado Lilio.
Digamos ainda mais um vez, o fim da reforma em questão

devia ser o ajustamento do anno civil com o comprimento do

anno astronômico, de tal sorte que os dias da mesma deno-

minação correspondessem, termo médio, ás mesmas tempe-

raturas thermometricas; e que os trabalhos da agricultura se

regulassem sempre pelas datas indicadas no anno civil.
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A intercalação Juliana, fundada sobre uma duração do
anno astronômico maior do que a.verdadeira, devera neces-
sariamente comprehender um numero demasiado de annos
bisextos, passados alguns séculos. Supprimir o numero exces-
sivo dos annos bisextos por um modo regular, no intuito de
approximar-se do anno solar, tal devia ser, e foi com effeito,
o resultado da Reforma Gregoriana.

No Calendário Juliano, todo o anno, cujo millesimo (ex-
pressão numérica da época) é divisível por (4) será bisexto.

Os annos seculares 1600, 1700, 1800, 1900, são porconseguinte bisextos, visto que qualquer numero que ter-
mina por dous zeros é divisivel por (4).

Imaginou-se primeiramente supprimir todos estes bisextos,
masentão cahia-se no defeito contrario, isto é, o Calendário daReforma Gregoriana não comprehenderia o numero precisode annos bisextos. Evitou-se este grave inconveniente, con-servando os bisextos, cujos millesimos sejão divisiveis por (4)Neste systema três annos communs são seguidos de um annobisexto; e três annos seculares serão semelhantemente se-
guidos de um anno secular bisexto.

Assim não differem entre si as intercalações Juliana eGregoriana, senão pelo que respeita aos annos seculares-1600 e bisexto em ambos os systemas de intercalação • 17001800,1900, que são bisextos no Calendário Juliano, deixamde se-Io pela intercalação Gregoriana; sendo bisexto emambos os systemas o anno 2000, no qual se contaram 366dias: e assim por diante.*A regra a seguir-se, para saber se um anno secular é bi-sexto, ou não, é muito simples: separando as casas que noseu millesimo, occupam os dous primeiros zeros, se o numero
que ficaíôr divisivel por (4) será o anno secular bisexto- oudeixa de o ser na hypothese contraria.

Vejamos agora com que grau de approximação o compri-
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mento do anno, que suppõe a intercalação Gregoriana, acom-
panha o anno astronômico. Cem séculos, 10 millenarios,
ou 10,000 annos conipoem-se em realidade de 3,652,422d.64;
e, segundo o Calendário Juliano, de 3,652,500 dias.

Haveria portanto a differença de 77d.36 entre a duração real
de 100 séculos, eaquella que suppõe o Calendário Juliano.

O primeiro pensamento que occorreu, como já o dissemos,
para fazer desapparecer essa differença, foi supprimir os bi-
sextos correspondentes á todos os annos seculares, ou cujo
millesimo é composto de um numero redondo de séculos. Ora
em 40,000 annos ou 100 séculos, ha 100 annos seculares:
e subtrahindo 100 dias de 3,652,500d, ficariam 3,652,400
dias, numero que differe da duração real de 10,000 annos
22d.64, para menos.

A suppressão pois deumbisexto, em cada um dos annos
seculares, no Calendário Juliano, daria ainda uma differença
attendivel. No intuito de attenuar, quanto fosse possível, esta
segunda differença, imaginou-se então restabelecer, no
fim década período, composto de 4 annos seculares, o bi-
sexto, que fora supprimido de mais. Nesta hypothese deverá
supprimir-se de 3,652,500 dias, não 100 dias, mas 100
menos \ de 100; isto é, 75J: o que dará, para a duração de
10,000 annos, 3,652,425. Haverá portanto, no fim de 400
séculos, ainda a differença de 2d.36 O entre o anno astro-
nomico, e o que suppõe a intercalação Gregoriana.

Por outros termos, no fim de 10,000 annos a temperatura
média correspondente á origem do período, contado do dia,
21 de Março, como acima se suppôz, se verificará a 48 desse

(*) Esta differença ficaria reduzida slmplesmentea 0d 64, substituindo a interca-

lação Gregoriana de 25 dias por outra de 22 diassómenlc nos 100 séculos: a qnal

poderia effectuar-se, seguindo o mesmo principio da intercalação Juliana

ligeiramenie modificado; a saber, conservanlo os annos bisextos nos períodos

alternativos de U e de 5 séculos: o que é fácil de verificar.
C. B. U.
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mez, isto é, 2 a 3 dias mais cedo. Os trabalhos da agricultura
não se achariam deslocados, depois de 100 séculos, senão do
curto intervallo de 3 vezes 24 horas.

A Reforma Gregoriana satisfaz portanto, com a exactidão
necessária, ao fim que se deve propor em qualquer systema
de intercalação. Ajuntaremos á isto que essa intercalação está
sujeita á regras tão simples, que permittem sempre con-
verter com extrema facilidade em dias qualquer duração ex-
pressa em annos Gregorianos.

Em 1852, época em que teve execução a Reforma Grego-
riana, não bastou ter acautelado o futuro, era ainda neces-
sario pôr as cousas no estado em que ellas se achavam na
época em que teve logar o Concilio de Nicea; e como o equi-
noxio, fixado em 2! de Março pelos Prelados que formaram esse
Concilio, se tinha antecipado á essa data, verificando-se no
dia H de Março (1852), foi decidido que se avançasse dez
dias na computação desse anno do Calendário Juliano, o que
se fezsupprimindo 10 dias entre 4 de Outubro, dia de S. Fran-
cisco, e 15 do mesmo mez, de modo que o dia 5 se chamou
15 de Outubro.

Tal é a origem da differença primitiva de 10 dias que pormuito rempo existira entre as datas dos paizes onde a Reforma
Gregoriana foi adoptada, e daquelles em que dominavam as
eommunhõesProtestantes, ou estavam submettidos á religião
Grega.

Esta differença distingue o antigo estylo do Calendário
«hristão do novo estylo: conservou-se ella a mesma no anno
secular de 1600, por ser esse anno bisexto em ambos os Ca-
lendários, Juliano e Gregoriano; mas augmentou de um dia
em 1700, e de outro mais em 1800, prefazendo 12 dias; e é
esta a actual differença entre as datas dos Russos (que têm
até o presente conservado o Calendário Juliano j e as dos
outros povos da Europa.



CHR0N0L0GIA. '23

A reforma Gregoriana, não obstante a sua manifesta con-

veniencia, não foi adoptada desde logo, e sem resistência,

ainda mesmo em alguns paizes catholicos. Nos paizes pro-
testantes, segundo a espirituosa observação de um erudito —

para não' estar de acordo com o Papa, preferiu-se ficar em

desacordo com o Sol.
Scaliger contribuiu muito com seus escriptos, e por suas

declamações mais ou menos fundadas, para impedir que os

paizes não catholicos adoptassem a nova reforma.
Em Roma começou a reformação de (5 a 15) de Outubro

de 1582, como já se disse.
Em França de (10 a 20) de Dezembro do mesmo anno

de 1582.
Na Allemanha, nos paizes catholicos, em 1584, por ms-

tantes solicitações de Rodolpho II: nos paizes protestantes,
em 1600, de (19 de Fevereiro ao Io de Março).

A Dinamarca, a Suécia, e a Suissa, seguiram o exemplo

da Allemanha. Algumas powações somente da Helvécia re-

sistiram, sendo preciso, para reduzi-las, recorrer á commi-

nação de multas, e ao emprego da força armada.
A Polônia recebeu a reforma em 1586, apezar de uma se-

dição, que essa mudança havia occasionado em Riga.

A Inglaterra finalmente decidiu-se a adopta-la em 1752

(quasi dous séculos depois!), de (3a 14) de Setembro.

A differença entre os dous Calendários era então de 11 dias,

por causa do anno secular 1700, que tinha sido bisexto no

Calendário Juliano, e commum no estylo Gregonano.

IX.
COMEÇO DO ANNO CIVIL.

As nações modernas, que regulam o tempo pelo anno

solar, têm assignado cinco épocas differentes, para marcarem

o começo do anno civil; a saber;
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Ia — 25 de Dezembro, dia do nascimento de Christo.
2à —Io de Janeiro.
3a —Io de Março.
4a —25 de Março, dia da Assumpção.
5a — O dia da festa de Páscoa (22 de Março a 25 de Abril).
Citemos alguns exemplos.

1 ° dia do anno.

Dia de Natal— em França, no tempo de Carlos M.
l°de Março—em França, no anno de 755.
25 de Março —em Inglaterra, até o anno de 1751

i em França, sob a dynastia Capetiana,
Dia de Páscoa—\e quasi geralmente usado no xn e xm

f séculos.

Io de Janeiro — Jactualmente entre todos os Pov°s ei vi-
(lisados da Europa e da America.

O mesmo acto legislativo que na Inglaterra substituiu o Ca-
lendário Gregoriano ao Juliano encurtou de perto def o
comprimento do anno 1751 : este anno, como os que o pre-
cederam, tinha começado no dia 25 de Março. Contando-se
o anno 1752 do Io de Janeiro, deixou de acabar o anno
1751, supprimindo-se nelle os mezes de Janeiro, e Fevereiro,
completos, e mais os primeiros 24 dias do mez de Março.
Esta circumstancia explica o facto de amotinar-se a populaça
de Londres contra Lord Chesterfierd, promotor do Bill; bra-
dando freneticamente —dai-nos os nossos três mezes!

A pratica de fazer começar o anno no dia de Páscoa tor-
navaos annos desiguaes, a ponto de contarem-se dous mezes
de Abril quasi inteiros dentro de um mesmo anno. Sirva de
exemplo o anno 1347, o qual, tendo começado noIo de
Abril, não podia terminar senão na Páscoa seguinte, a qual
cahiu no dia 20 de Abril. Esse anno portanto contou dous
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dias com o nome de Io de Abril, dous (2 de Abril) , dous

(19 de Abril), dous (20 de Abril)!
Os Gregos , depois de haverem adoplado o dia 25 de Março

para começo do anno civil, voltaram á data do Io de Se-
tembro, seguida pelos Russos, até o reinado dePedro-o-
Grande, o qual transportou a origem do anno para o Io de
Janeiro (13 pelo novo estylo).

A Igreja repugnou por muito tempo tomar para origem do
anno um dia que tem o nome de uma divindade pagãa (Janus).
Por fim reconheceu-se geralmente a vantagem de fazer co-
meçar o anno no Io dia de Janeiro, na França, Itália, Hes-

panha, Allemanha, Inglaterra, na America, etc.

X.

SÉCULO.

O século é o maior período de annos, adoptado pelos
povos, deaccordocom os astrônomos, para ser empregado
na divisão do tempo.

A palavra século não tem tido sempre a mesma signifi-
cação. Entre os Romanos distinguiam-se os séculos naturaes,
em relação com a vida humana, dos séculos civis.

Os primeiros foram computados por diversos escriptores
em 25, 30, 112, 116 annos (*).'

Plinio chamou século o periodo de 30 annos.
Pelo que respeita aos séculos civis, não foram elles

reputados da mesma duração em todos os escriptores: Horacio
os avalia em 110 annos.

(*) Os números 25 e 30 exprimem evidentemente a vida mtáia dê cada

geração: e os números 112 e 116 reprcsentão talvez a máxima bDgetidaáç «P

indivíduos pertencentes a uma mesma geração. Segundo Newton eme»

estes números a reunião de tres gerações seguidas. Quanto ao numero 110 entra

elle talvez na categoria das longevidade». c* B' '
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Presentemente, por um consentimento unanime, enten-

de-se geralmente por século o período de 100 annos do
Calendário.

XI.

ERAS.

Ainda que a escolha das eras tenha sido raras vezes
dictada pela astronomia, daremos aqui alguns detalhes
sobre este objecto, visto que a palavra êra figura inevita-
velmente em todos os Calendários.

A etymologiada palavra éra é muito controvertida: alguns
autores a fazem derivar do grego, e outros do latim. Ha
mesmo quem tenha achado a sua raiz na lingua árabe.

Emfim têm-se querido descobrir nas letras que compõem
a palavra cera as iniciaes da formula — ab exordio regni
Augusti.

Êra do Mundo. A idéa de fixar uma éra que coincidisse
com a creação do mundo, a qual dispensasse de recor-
rer-se, pelo que respeita aos acontecimentos antigos, á
computação de períodos ascendentes, era em verdade bem
natural. Nasceu ella no seio da igreja christãa, se não nos
tempos apostólicos, ao menos em uma data muito remota-
Infelizmente o texto hebreu da Bíblia, o texto samaritano,
e a versão grega dos 70 offerecem variantes: e dahi vêm as
notáveis discordancias entre as supputações, ou antes con-
cepções imaginárias daquelles que se têm occupado da fixação
desta éra mundana; como se vai ver.

Tomai Júlio Africano; a era do mundo, cha-
mada Alexandrina, remontará, a partir da éra christãa,
ao anno 5500

Consultai o autor da éra chamada d\Antiochia, o
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monge Panodoro, e elle fixará o começo do mundo
em 5m

A éra mundana dos Gregos, chamada de Constan-
tinopla, corresponde 5509

Scaliger, por uma discussão particular dos textos,
achou ^950

Usserius a fixou em 4004
Este ultimo numero é o que fóra adoptado por Bossuet

e Rollin.
Não levaremos mais longe esta enumeração, na qual

poderíamos apresentar mais de duzentos maneiras de contar

por annos do mundo.

Éra da fundação de Roma. Seguindo a opinião de Varrão
sobre um acontecimento, cuja data era de sua natureza
muito incerta, os modernos têm geralmente concordado
emadmittir, que Roma tinha já de existência 753 annos,

quando nasceu Christo.
A nossa éra começou portanto, nesta hypothese, no anno

754 de Roma.

Éra christãa. Durante mais de cinco séculos os christãos

não tiveram uma éra particular: a éra christãa foi pro-

posta pela primeira vez, em 532, por um monge da igreja

romana, nascido na Scythia, e chamado Denys Pequeno,

por causa da sua pequena estatura.
Denys suppôz que o nascimento de Christo tivera lugar

no dia 25 de Dezembro do anno de Roma 753: e o anno

seguinte 754 se chamou da era Dionisiana. Vê-se pois,

que segundo as próprias idéas de Denys, a época donas-

cimento de Christo foi 7 dias antes do começo do anno

754, isto é, no anno 753.
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XII.

DIVERSA MANEIRA POR QUE OS CHRONOLOGISTAS E OS ASTRÔNOMOS

CONTAM OS ANNOS ANTERIORES Á ÉRA CHRISTÃA.

Os Chronologistas chamam 1 anno antes de J. C. o
anno que precedeu immediatamente o primeiro da nossa
éra: os astrônomos o qualificam de anno zero. O anno 2
antes de J. C, dos Chronologistas, é o anno 1 dos astro-
nomos, e assim por diante; havendo sempre entre essas
computações a differença constante de um anno.

Qual dessas duas maneiras de computar será exacta?
Não é difficil, segundo pensamos, de mostrar que o modo
de proceder dos astrônomos, neste ponto, é o único con-
forme ás regras do bom senso, da lógica, e daarithme-
tica.

A data da morte de J. C. é Março do anno 33 da
nossa éra; a data da morte de César, segundo contam os
Chronologistas, é Março do anno 44 antes da nossa éra:
o intervallo entre esses dous acontecimentos será pois para
os Chronologistas, de 77 annos. Reportando porém os dous
acontecimentos á época da fundação de Roma é fácil de
ver, que aquelie intervallo deve ser representado por 76
annos.

Os astrônomos teriam evitado esse erro, assignandp á
époea da morte de César 43 annos antes de J. C. •. com
èffeito a somma de 43 e 33 prefazem 76 f).

(*) Esta discrepância provem de contarem os chronologistas por inteiro
tanto o anno 33 da morte de Christo, como o anno Uk da morte de César.

Por outra parte, havendo a Igreja fixado a época do Nascimento de Christo
no dia 25 de Dezembro do anno 753 da fundação de Roma ; e contando-se o
anno 754 como o 1* anno da éra christã; é evidente que o anno do Nascimento
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Uma ambigüidade da mesma natureza se dá na solução

da seguinte questão.
Qual é a data em que acabou o século xvm, e aquella

em que começou o século xix?

Bsta questão se reduz á seguinte.
O anno que figura na composição de uma data deve ser

contado como anno corrente, ou como anno passado?

Quando se escreve 28 de Março de 1800, entender-se-ha

por ventura o anno ainda não acabado, ou bem, que

depois da origem da nossa éra, têm passado 1,800 annos intei-

ros, augmentados do mez de Janeiro, do mez de Fevereiro e

de 28 dias do mez de Março do anno de 1801?

É evidente que pertencendo o dia 31 de Dezembro de

1800 ao século xvm, o século xix não poderia começar

senão no primeiro dia de Janeiro de 1801: e esta data

eqüivale a dizer-se- i«diadoanno IW\ que começa.

de Christo deve ser considerado como origem cornam i «* to****<

MM,, .kúummemmuUrt». como uro^m P*avl%l»"*f"a
ligencià se diz com precisão, que um dado acontecimento tivera logar em época

interior, ou posterior ao anno do nascimento de Christo, ^ 
^ ^
9

R. B. I.
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1¥ O T A .

Julgamos conveniente completar na presente Nota o impor-
tante, e consciencioso trabalho do nosso mestre e amigo, o
illustre Arago, sobre o Calendário; transcrevendo aqui um
interessante trecho do Resumo Histórico da Astronomia, que
acompanha a preciosa obra de Laplace, intitulada Exposi-
ção do Systema do Mundo; relativamente ao estado dos
conhecimentos astronômicos entre os povos mais civilisa-
dos do novo mundo, os Mexicanos, ePeruvianos, na época
da sua conquista pelos Hespanhóes.

« A historia da America, antes da sua conquista pelos
Hespanhóes, nos offerece alguns vestígios de astronomia;
porque as noções mais elementares desta sciencia têm sido
entre todos os povos os primeiros fructos da sua civi-
lisação.

« Os Mexicanos tinham, em lugar da semana, um mais
curto período de cinco dias; os seus mezes comprehendiam
cada um vinte dias; e dezoito destes mezes formavam o seu
anno; o qual começava no solslicio do inverno; e a que
juntavam elles cinco dias complementares.

« Ha fundamento para pensar, que elles formavam dà
reunião de cento e quatro annos um grande cyclo, no qualintercalavão 25 dias: o que suppõe uma duração do anno
trópico mais exacta, do que a que fora determinada porHypparco; e, o que é ainda mais notável, era ella quasi iden-
tica á que fixaram os astrônomos do califa Almamon.

« Os Mexicanos, e os Peruvianos, observavam com exacti-
dão as sombras do gnomon nos Solsticios, e nos Equinoxios:
e tinham mesmo erigido, para esse fim, torres e pyramides« Entretanto quando se considera a difficuldade de che-
gar-se á uma determinação tao exacta do comprimento do
anno, parece áprimeira vista, que semelhante resultadofôra
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transmittido á esses povos pelo antigo Continente. Mas de que
outro povo, e por que meios, o receberam elles? Por que razão,
se taes conhecimentos lhes foram transmittidos pelo norte da
Ásia, possuíam elles uma divisão do tempo tão radicalmente
differente daquellas que têm sido usadas nessa parte do
mundo ? São questões, cuja solução nos parece impossível. »

Este facto tão singular, authenticado pela respeitável au-
toridade deLaplace, nos induz a deduzir delle duas conse-
quencias, de subida importância, sob o ponto de vista eth-
nologico, a saber:

1.' Que o estado de civilisação, em que os Hespanhóes
acharam o México, e o Peru, revela a existência de uma
civilisação mais adiantada em tempos anteriores, e talvez
remotos; a qual, na época da conquista, havia já conside-
ravelmente decahido, sob o dominio da mesma, ou de outra
raça de habitantes.

2.a Que a profunda discordância de praticas eminente-
mente scientificas, e ao mesmo tempo de uso popular, entre
os povos do Velho e Novo Continente, mostra com plausível
probabilidade, que as primitivas raças americanas tiveram
uma origem própria, local; embora, nas actuaes, ou em
differentes condições da superfície do globo, tivessem ellas
communicado em algum tempo com os habitantes de qual-
quer outra região da Terra.

Aproveitamos esta opportunidade, para expender aqui a
nossa opinião sobre um ponto do Calendário, que é ainda
hoje debatido, pelo que respeita á subdivisão do anno civil
em mezes.
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Na occasião em que se organisou em França o admirável
systema métrico, depois da revolução de 1789, foi também
substituído o Calendário Julio-Gregoriano por outro que se
denominou republicano; no qual era o anno civil subdividido
em 12 mezes iguaes, de 30 dias, com um pequeno período
complementar de 5, ou de 6 dias, segundo fosse o anno
commum, ou bisexto.

Esta innovação, que fora copiada fielmente do antigo Ca-
lendário Egypcio, poucos annos vigorou em França, voltan-
do-se novamente ao Calendário, que está universalmente
aceito entre os povos cultos: sendo este facto devido principal-
mente á resistência que oppuzeram á semelhante innovação
os usos, e hábitos populares, fortalecidos por uma pratica de
séculos, na opinião daquelles que ainda hoje, menos reflecti-
damente, prefeririam a divisão do anno em 12 mezes uni-
formes de 30 dias, substituindo os mezes irregulares do actual
Calendário.

Apezar da apparente conveniência que aconselha a reno-
vação dessa idéa, nós pensamos diversamente sobre este
ponto: e não nos será difficil mostrar, que o Calendário Júlio-
Gregoriano subdivide o anno civil por um modo mais accóm-
modado ás necessidades sociaes, especialmente no trato mer-
cantil.

Com effeito sendo a divisão do anno em dous períodos
iguaes, ou que proximamente satisfaçam à esta condição,
uma necessidade reclamada por numerosas transacções no
trato commum, mal se prestaria á ella o emprego dos 12
mezes uniformes de 30 dias: porquanto, representando o
primeiro período do anno a duração de 6 desses mezes, com-
prehenderia o segundo período, além de 6 mezes, mais 5 ou 6
diascomplementares, sendo o anno commum, ou bisexto;
visto não ser praticavel a distribuição dos dias complemen-
tares entre os dous semestres.
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No Calendário Julio-Gregoriano são os dous períodos, que
formam a bisecção do anno civil, representados nominal-
mente por dous semestres, de duração pouco desigual: com-
prehendendo o Io semestre, contado de Janeiro a Junho,
181, ou 182 dias, segundo é commum, ou bisexto, o anno;
e o 2o semestre, contado de Julho a Dezembro, permanente-
mente 184 dias. Ha portanto neste systema unicamente a
differença de 2 a 3 dias, na computação pratica dos dous pe-
riodos que subdividem o anno.

Observaremos agora, que essa mesma differença desap-
pareceria inteiramente nos annos bisextos, e ficaria reduzida
a 1 dia somente nos annos commum, mediante uma ligeira
mudança operada no Calendário, a qual por outra parte não
offenderia em cousa alguma os usos recebidos.

Tal seria a simples suppressão de um dia no mez de Outubro,

para o ajuntar ao mez de Junho: porquanto, em virtude dessa
alteração, comprehenderia o Io semestre do anno 182 dias
nos annos commum, e 183 dias nos annos bisextos; ficando

para o 2o semestre 183 dias invariavelmente.
Essa tão simples modificação do Calendário, que não altera,

a fixação das épocas notáveis dos phenomenos astronômicos
á que se ligam os trabalhos da vida social, a saber, os Equi-
noxios, e Solsticios, offereceria, além da vantagem que vimos
de assignalar, a facilidade de regular por semanas os con-
tractos, e transacções, realisaveis dentro do período de um se-
mestre, como se pratica em alguns paizes, e especialmente na
Inglaterra; visto que, nesta hypothese, comprehenderia o 1°

semestre do armo 26 semanas completas, ou mais 4 dia, se o
anno è commum, ou bisexto; correspondendo ao 2o semestre
26 semanas e mais 4 dia.

C. Baptista b'Oliveira.



CANTOS ÉPICOS

A visão do proscrlptoi

Um escolho!... Eis o vasto e grande império
Que tanto ambicionou-lhe a alma ardente,
Barreira extrema aos vôos de seu gênio!
Assim ante os seus olhos o oceano
Immenso e livre suas ondas rola,
Quando junto de si possue apenas
Pobre regato a saciar-lhe a sede!

Oh que tormento e gloria! —Ceos diversos
Na ventura e infortúnio o coroaram
Co'a luz sidérea de seus bellos astros!
E como não sorrir-se de despeito ?...
Mas quando a tempestade envolve tudo,
E o silvo seu a seus ouvidos treme,
Como o sibilo de candente bala;
E ouve das ondas o feroz bramido,
Como o relincho de corceis indomitos ;
E o ronco do*trovão que se avizinha,
Como o som da funesta artilharia;
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Então sua alma com batalhas sonha ,
Sanguento quadro de dantescas scenas;
Então brilha o relampo nos seus olhos,
Como o reflexo outr'ora de sua espada
Ante o sol de Austerlilz eMarengo!

Eil-o em pé no rochedo, que lhe resta
De tantos thronos que lhe dera o gênio,
Cruzos ps braços sobre o altivo peito
Ecurvaa augusta fronte, meditando ;
E a viração da tarde amena e fresca ,
Mansa e risonha refrangindo as ondas,
Vêm as ondas murmuras quebrar-se
Contra esse escolho, que uma lousa vale ,
Após tanto esplendor de vida e gloria!

E rolam-lhe as batalhas gloriosas
Na vasta mente que o universo abrange ;
E a frente dos heróes, que em vez de louros
Alcançam diademas, elle marcha
De victoria em victoria. O mundo inteiro
Já crê pequeno para impôr-lhe o mando,
Ou para império de tamanha gloria!

Elle vê, elle ouve; — attento escuta:

La retinem as armas encruzadas:
La sibilam as balas — Ia relincham

Impávidos ginetes e ribomba
A pesada fatal artilharia

La ruem thronos — Ia baqueiam reinos...
E os povos livres e os reis vencidos
Abrilhantam-lhe a marcha no triumphot...
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E a brisa que cresce e que murmura
É harmônica voz a seus ouvidos
t Austerlitz e Marengo » então dizendo.

Cresce o sopro da brisa — eis a tormenta!
Rolam as ondas umas após outras:
— São as alas do exercito invencível 1
Brame o Oceano — é seu corcel que irado
Nitre sedento de afogar-se em sangue!
Ruge o trovão — é o canhão que atrôa
Inimigas phalanges envolvendo
Em turbilhões de fumo e de metralha l
AgglomCram-se nuvens — são abobadas
Do fumo despedido das bombardas!
Fuzila a tempestade — são as armas
Que relampejam, se emmaranham e cruzam!
Sibila o vento — são candentes balas
Que voando e zunindo os ares rompem!

E o vento e o trovão e o mar que fremem
São como um só bradara seus ouvidos,
Que « Waterloo » estão ahi dizendo.

Seus olhos se incendeam; elle se anima,
O hálito da guerra respirando
Ao crepitar do raio que se inflamma!
Eil-o de sobre o campo ensangüentado
Por entre os esquadrões, que já recuam
Ante a voragem de inimigas tropas
De nações e nações, que ali pleiteam
Armadas contra o gênio das batalhas.

De sob um céo de fumo e de pelouros,
Sobre um chão de cadáveres juncado,
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Rubro de sangue, harto de ruínas,
Cruza-se o fogo que retumba e troa
Dos canhões, das bombardas; e a baioneta
Contra a baioneta, a espada contra a espada
La se enredam em confuso torvelinho.

Eis á voz dó canhão que longe sôa,
Ás roufenhas descargas de arcabuzes,
Ao canglor das trombetas, ao sibilo
Das balas, ao relincho dos ginetes
Emmaranhados em tropel confuso,
E ao grito penetrante dos feridos,
Ulula a morte, arqueja e treme a terra
Ebria de sangue tepido, fumante,
Que a innunda e a cobre de funereo manto;
E os ecos repetindo os sons do inferno
Cadenceiam um cântico terrivel,
Como um clamor que ao céo dirige a terra!
Enfumaçados, rotos, lacerados,
Por granadas aos centos disparadas,
Desgrenhados ondulam os estandartes
Das águias immortaes, que ovante vôo
Des das margens do Sena desferiram ,
Ouvindo sempre o hymno do triumpho.

Dos bronzicos trovões fuzila o raio,
Desnovela-se o fumo; ardentes bombas,
Como globos de sangue os ares rompem,
Gemem, sibilam, cahem , rodam, estrondam ,
Rebentando em dilúvio de metralha,
Que prostra em terra muros de baionetas,
E arrebataá peleja, e efnbrulhae envolve
Vivos, feridos, moribundos, mortos,
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E de novo os espalha sobre o campo,
Como folhas que o vento redemoinha,
E as esparge de novo.— Lá nas armas,
Que deixam trepidando, a vida buscam
Longe de tanto horror, de tanto estrago
As contrarias cohortes. Elle escuta.

— Sôa a victoria? Não, que lá de novo
Troa o canhão; renova-se a batalha,
Qual nova alluvião que tudo innunda!
Qual novo incêndio que das cinzas surge!...

E o sol e seus soldados o abandonam
Hartos de pelejar, mortos no campo,
Ou prostrados de afan, e elle exclama:

« — Tem-te, ó sol! Não me roubes a victoria,
Que todas quantas alcancei te cedo
Por esta tão somente!...» E a vez primeira
Fugia-lhe a victoria!... O sol ho occaso
Ouvindo-o, se sumiu!... Do heróe o vulto
Projectado tambem no vasto campo
Nas sombras se extinguio 1.. .. Ultimo esforço
Elle tenta; no prelio se arremessa;
Procura a morte..'.. E então levando a dextra
Á invencível espada, busca em torno
De si os marechaes E onde estão elles?...

Desparece a illusão I... Súbito esconde
Nas mãos os olhos e de dôr e opprobrio ,
O peito se lhe opprime, e o ingente brado,
Que deveria animar os combatentes,
Troca-se em triste, fúnebre gemido
Que vem do coração morrer-lhe aos lábios!
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Ah só fieis amigos do desterro,
Só mercenários guardas que o vigiam,
Só o exílio, o mar; — tão longe a França!...

E o vento e* o trovão e o mar que bramani,
São como um só bradara seus ouvidos,
Unisonos dizendo: « — Santa Helena! »

J. NORBERTO DE S. S.



VARIEDADES

SOCIEDADE STÀTISTIGA DO BRAZIL

ACTAS DAS SESSÕES.

*
SESSÃO DE INSTALLAÇÂO NO DIA 16 DE JULHO OE 1854.

Presidência do Exm0 Sr. Visconde de Abrantes.

Aos 16 dias do mez de Julho de 1854 pelas onze horas da
manhãa reunidos' no salão do Museu Nacional, que serve

para as sessões da Sociedade Auxiliadora da industria Nâ-
cional, os membros installadores Exmos Srs. Ministro do Im-
perio o conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, os vis-
condes /le Abrantes e Mont'Alegre, conselheiros Joaquim
José Rodrigues Torres, Cândido José de Araújo Vianna,
Manoel Vieira Tosta, Luiz Antônio Barbosa, Alexandre Maria
de Mariz Sarmento, os desembargadores Jeronymo Marti-
niano Figueira de Mello e João Antônio de Miranda, os bis.
Manoel de Oliveira Fausto, Manoel da Cunha Galvão, fcer-
nardo Augusto Nascentes de Azambuja, Joaquim Augusto
do Livramento, José Ribeiro de Souza Fontes, José Bonifácio
Nascentes de Azambuja, Joaquim fiaria Nascentes de Aíâm-
buja, Caetano Alberto Soares, Frederico Leopoldo Cfclgàf
Burlamaque, Cândido de Azeredo Coutinho, Roberto tor|fe
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Haddock Lobo, José Tell Ferrão, o bacharel José Augusto
Nascentes Pinto, Manoel de Araújo Porto-Alegre, Francisco
Corrêa da Conceição, Antônio Luiz Fernandes da Cunha,
Ângelo Thomaz do Amaral, Luiz Antônio de Castro, José
Albano Cordeiro e Joaquim Antônio de Azevedo ; procede-
se á installação da Sociedade Statistica do Brazil.

O Exmo Sr. Visconde de Abrantes occupa a cadeira da
presidência na qualidade de presidente da Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional, e convida ao Sr. Dr. Oliveira
Fausto, secretario perpetuo da mesma, e na ausência do
secretario adjunto ao sócio effectivo J. A. de Azevedo, a
servirem interinamente de secretários, e em seguida expõem
em breve allocução o fim da presente reunião.

O Sr. secretario interino faz a leitura do .seguinte officio:
III™ Sr.—Tenho a honra de remetter a V. S., de ordem da

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, as inclusas
bases para ser installada a Sociedade Statistica do Brazil, ap
provadas em sessão do Conselho de 16 de Junho passado e
de assemblea geral do Io do corrente mez-, afim de que os
nobres membros da Sociedade Auxiliadora assignados nas
referidas bases prosigam no patriótico empenho da fun-
dação de tão útil associação. Deos guarde a V. S. Rio de
Janeiro, em 3 de Julho de 1854. - Ilh» Sr. Joaquim Antônio
de Azevedo, membro effectivo da Sociedade Auxiliadora daIndustria Nacional.- Dr. Manoel de Oliveira Fausto, secre-tario perpetuo.

111™ e Rx»»Sr. Presidente e mais membros do ConselhoAdministrativo da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-cional.- Se outr'ora reconhecestes quanta utilidade e gloriatrazia a nossa pátria a fundação de um Instituto Históricoe Geographico, não desconhecereis hoje por certo o grandeproveito que tiraremos da creação de uma- sociedade quecure da statistica geral do Império.
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Se a historia nos registra a existência dos nossos antepas-
sados, e a de successos de differentes ordens; se a geo-
graphia nos ensina o conhecimento dos paizes, ou antes o
conhecimento da parte physica da terra, a statistica com-
pleta o que adquirimos por esta sciencia, enumerando-nos
tudo quanto constitue a força das nações, como bem diziam
os antigos, a nossa arithmetica política.

Releva referir aqui o que a respeito delia diz o celebre
publicista francez Morena de Jonnés.- « Na vida privada, a
statistica toma contado homem desde o seu primeiro dia,
considera-o como unidade que então ajunta ao numero total
dos nascimentos, e que depois reproduz nos recensea-
mentos, nas fileiras do exercito, no registro dos casamentos,
na classificação das profissões, entre as capacidades poli-
licas e as illustrações do paiz. Por fim colloca-o na fatal
columna, onde todas as vaidades humanas vão rematar.
Mas, antes de terminado o drama de sua vida, quantas vezes
não apparece o homem nas cifras da statistica! No jury, nas
eleições, no parlamento, é uma voz, um suffragio, um voto

que o representa. Se possue terras e manufacturas, a statis-
tica mostra a quantidade de trabalho de que dispõe, e a

producção agricola e industrial, e os demais interesses que
acompanham a fortuna. Sc é proletário, a statistica mostra-
lhe a proporção entre o consumo e o salário, ensina-o à eco-
nomisar, e esclarece os estabelecimentos de beneficência que
hão de soccorrê-lo na desgraça, etc. »

Á vista, pois, da autoridade de taes palavras, forçoso é
reconhecer a necessidade, que temos de uma sociedade que,
protegida pelos poderes do Estado, seoccupe em enumerar,
colher e methodisar os factos que devem constituir a statis-
tica geral do Império , tão difficil de ser organisada sempre

que não partir de um centro, onde estejam reunidos os ele-
mentos necessários á sua existência. Esta sociedade con-
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correrá demais para a consecução dos fins dos Decretos
ns. 797 e 798 de 18 de Junho de 1851, cuja execução tem in-
felizmente encontrado embaraços nos ânimos de uma grande
parte da nossa população; e portanto, os abaixo assignados,
membros da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional,
anhelando a gloria da creação de tão útil associação, tem
hoje a honra de apresentar á vossa consideração as seguintes
bases, pedindo-vos que as approveis e as leveis ao conheci-
mento da assembléa geral da Sociedade, na sua próxima
reunião, solicitando delia a definitiva approvação, para assim
ser installada a Sociedade Statistica do Brazil, da qual re-
sultarà gloria á Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional,
de cujo grêmio ella surge.

BASES.

Primeira.— Fundar-se-ha, sob os auspícios da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, uma sociedade com o
titulo de —Sociedade Statistica do Brazil— que terá por
fim promover e organisar a statistica geral do Império.

Segunda.— Será composta de numero illimitado de mem-
bros effectivos, honorários e correspondentes. Os membros
honorários serão escolhidos d'entre os sábios nacionaes ou
estrangeiros, por eleição da Sociedade, sob proposta da

Terceira.— A Sociedade Statistica do Brazil abrirá corres-
pondencia com as sociedades de igual natureza estabelecidas
nas Nações estrangeiras; remetterá todos os documentos de
sua installação; e se ramificará nas provincias do Império,
para melhor colligir os documentos e informações necessárias
aos diversos ramos da statistica geral do Brazil.

Quarta.— Logo que dezeseis membros effectivos se reu-
nam, depois da approvação desta proposta, se procederá por
escrutínio secreto á eleição de um presidente, e dous secre-
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tarios. Presidirá a este primeiro acto o presidente da Spçie-
dade Auxiliadora da Industria Nacional, que feita a eleição,
convidará os eleitos a entrarem no exercício de seus caries.

Quinta. — Installada a Mesa da Sociedade «Statistica Jo
Brazil, proceder-se-ha á escolha de três de seus membros,
queorganisem os Estatutos; e só depois de discutidos eap-
provados estes pelos membros da Sociedade, proseguirá ella
nos demais actos regulares, devendo considerar-se coiao
preparatórios outros quaesquer que antes disso se celebrem.

Sexta.—A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional,
a cujo conhecimento se farão chegar estes trabalhos, prestará
a sala onde celebra as suas sessões, para que nella ten^ani
também logar as da Sociedade Statistica do Brazil, provi-
denciando-se convenientemente para que não se embaracem
uma à outra.

Sétima.— Entre a Sociedade Auxiliadora da Industria tya-
cionale a de Statistica do Brazil, se observará a mais reçi-
procacoadjuvação, para que ambas attinjam a seus fins.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, em 16 de Junho de 1854.— Joaquim AntônioJte
Azevedo, Dr. Manoel de Oliveira Fausto, Dr. Manoel da Cunha
Galvão e Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.

Sócios Installadores. —Visconde de Abrantes, Antonto
Paulino Limpo de Abreu, Joaquim José Rodrigues Torres,
Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso da Câmara, José Mar-
tins da Cruz Jobim, Aureliano de Souza Oliveira Coutinho,
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, Francisco Gé Açayaba
de Montezuma, Visconde de Mont'Alegre, José Antônio Pi-
menta Bueno, Manoel Vieira Tosta, José de Araújo Ribeiro,
Visconde de Olinda, Cândido José de Araújo Vianna, Manoel
Alves Branco, Gabriel Mendes dos Santos, Paulino José Soares
de Sovza, Antônio Luiz Fernandes da Cunha, José da Silva
Mafra, Visconde de Paraná, Carlos Pinto de Figueiredo,

iaR, B. I,
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Manoel de Araújo Porto-Alegre, Alexandre Maria de Mariz
Sarmento, Carlos José do Rosário, José Bettamio, Sebastião
Ferreira Soares, José Augusto Nascentes Pinto, Antônio José
de Bem, Francisco Corrêa da Conceição, Manoel Paulo Vieira
Pinto, Luiz Antônio de Castro, Ângelo Moniz da Silva Ferraz,
Francisco de Paula Cândido, Visconde de Baependy, Luiz
Antônio Barbosa, Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, Francisco
Octaviano de Almeida Rosa, Joaquim Augusto do Livra-
mento, José Bonifácio Nascentes de Azambuja, José Ribeiro

, de Souza Fontes, Joaquim Maria Nascentes de Azambuja,
José Tell Ferrão, Hermano Eugênio Tavares, Cândido de
Azeredo Coutinho, José Antônio de Miranda, José Maria da

; Silva Paranhos, José Thomaz Nabuco de Araújo, Cândido
Borges Monteiro, Cândido Mendes de Almeida, Jeronymo
Martiniano Figueira de Mello, João Duarte Lisboa Serra,
Antônio da Costa Pinto e Silva, José Agostinho Moreira Gui-
marães,Roberto Jorge Haddock Lobo, José Atbano Cordeiro,
Frederico Leopoldo César Burlamaque, Ângelo Thomaz do
Amaral, Pedro de Alcântara Bellegarde, Antônio JoséVic-
torino de Barros, Manoel Felizardo de Souza e Mello, Josino
do Nascimento Silva, José Maurício Fernandes Pereira de
Barros, Cândido Baptistade Oliveira, Caetano Alberto Soares,
Ignacio da Cunha Galvão, Guilherme Schuch de Capanema e
José Góes de Siqueira.

O Exm0 Sr. presidente convida aos membros presentes a
proceder á nomeação de um presidente, e sendo recolhidas
30 cédulas, obtiveram votos os Exmos Srs., Visconde de
MOnfAlegre, 29; conselheiro Cândido José de Araújo Vian-
na, 1. Para secretários achando-se de novo o mesmo nu-
mero de cédulas, obtiveram votos os Srs. Dr. Bernardo Au-
gusto Nascentes de Azambuja, 29; Joaquim Antônio de
Azevedo, 27; Dr. Manoel de Oliveira Fausto, 1, e Ângelo
Thomaz do Amaral, i o Ex™0 Sr. presidente, proclamando
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o resultado da eleição, convida ao Exmo Sr. Visconde de
Mont'Alegre a tomar a presidência; aosSrs., Dr. Bernardo de
Azambuja, o primeiro logar de secretario, e ao Sr. Azevedo,
o de segundo, ficando assim constituída a mesa provisória
da Sociedade.

Procedendo-se á eleição da commissão de três membros
para a confecção dos Estatutos, vêm á mesa 30 cédulas, que
dão em resultado, ao Exmo Sr. Joaquim José Rodrigues
Torres, Francisco Octaviano de Almeida Rosa e Ângelo Tho-
maz do Amaral, 29 votos a cada um; e aos conselheiros
Manoel Vieira Tosta, Cândido José de Araújo Viannae Dr.
Manoel de Oliveira Fausto, 1 voto a cada um; são procla-
mados membros da commissão os três primeiros mais vo-
tados. O Sr. Manoel de Araújo Porto-Alegre propõe, e é
approvado, que sejam adjuntos á commissão dous dos mem-
bros fundadores Drs. Manoel da Cunha Galvão e Manoel de
Oliveira Fausto.

É offerecido,eremettido á commissão nomeada, umprojecto
de Estatutos, assignados pelos quatro membros fundadores.

Não havendo mais nada a tratar, o Exmo presidente declara

que a primeira reunião preparatória terá logar, logo que a
commissão apresente os seus trabalhos; e depois de lida e
approvada esta acta, o Exmo presidente dá por encerrada a

presente sessão ás doze horas da manhãa.
E para constar, eu Joaquim Antônio de Azevedo, escrevi

e assigno com os membros presentes acima mencionados.

1» SESSÃO PREPARATÓRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 1854.

Presidência do Exm Sr. Marquez de Mont'Alegre.

A's 6 horas da tarde achando-se presentes os ExmM Srs.

Marquezes de MonfAlegre e Abrantes, conselheiros Manoel
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Feiizartjo e Joaquim Âzambuja, senador Miranda, Drs. fe|r-

JpM$>, âzambuja, Oliveira Fausto, Buriamaque, Azeredo
íjp^típlbo, Góes,'Pereira de Barros e Tell Ferrão ,| donceípao,
iJíanoélPaüío, Nascentes Pinto, Fernandes dá Cunha, Castro,
Albanp Cordeiro e Azevedo.

Aberta a sessão, o Exmo Sr. presidente declara, qúeofim
Sa presente reunião é para a discussão do projecto delis-
tatütos apresentado pela commissão. O Sr. conselheiro Azam-
ijuja obtendo a palavra, propõe o adiamento, visto riaose
achar presente nenhum dos membros da commissão: o
que posto a votos, é approvado." 

O Exmo presidente designa o dia 14 do corrente mez pára
a segunda conferência, e levanta a presente ás-6 1/2 horas
da tarde.

2a SESSÃO PREPARATÓRIA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 1854.

Presidência do Exmo Sr. Marquèz de Monf Alegre.

\ A's 6 horas da tarde achando-se presentes os ExmM Srs.
[Mara;uezes de Monf Alegre e Abrantes, conselheiros Manoel

... Felizardo, Pimenta Bueno, Tosta e Joaquim Âzambuja, des-
,. embarpador Miranda, Drs. Bernardo Âzambuja, Oçtaviano,
Buriamaque, José Âzambuja, Tell Ferrão, Azeredo Còu-

vtinho, Nascentes Pinto, Fernandes da Cunha, Conceição,
Àjhanp Cordeiro, Manoel Paulo, e Azevedo.

Lè-se e approva-se a acta da sessão anterior.

EXPEDIENTE.

Um òíficio do Sr. Ângelo Amaral, participando não poder
comparecer á sessão. Fica a Sociedade inteirada.

ORDEM DO DIA.

Entrando em discussão o projecto de Estatutos apresen-
tado pela commissão, são offerecidas á consideração da So-
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ciedade, as seguintes emendas: O art. Io divida-se para tituto
— É^íalutos da Sociedade Statistica do Brazil, luhdaM na
cidaáe do Rip de Janeiro sob a Immediata Protecçaò c(eJ5iia5
Majestade ijmperial o Senhor D. Pedro II — Para art. Io"~
A &cieíiade Statistica do Brazil tem por objecto colher,
systematisar e publicar os fados que devem constituir a
statistica geral do Império.—Ao art. 2o--OsPríncipes ò^e
Famili% Imperia), que se dignarem de pertencer à S&tó-
daãei são considerados presidentes honorários.— Aò art: 4b,
sendo collocada onde convier— A designação dos membros

que devem ser inscriptos em cada uma das secções será
feiia pelo presidente da Sociedade, tendo em attenção as
habilitações especiaes dos sócios, e os desejos por ellés
manifestados, consultando para esse fim, sempre que fôr

possível, aquelles que se acharem ausentes.—Ao art. ?ó,
| 2o—Pertente ao Conselho a approvação, para sócios ho-
norarios, de sábios distinctos, ou de indivíduos que te-
nham feito serviços relevantes á Sociedade, sendo os mesmos
adoptados por acclamação em assembléa geral.—Ao art. 11
— Em logar de contribuição trimestral de quatro mil réis —

diga-se—contribuição semestral de cinco mil réis.
Sendo assim approvado o projecto de Estatutos, é a mesa

encarregada de os redigir, solicitar a approvação do governo
imperial, é de os mandar imprimir.

Não havendo mais cousa alguma a tratar, levanta-se a

presente sessão ás 9 horas da tarde.

SESSÃO DE INAUGURAÇÃO EM 22 DE MARÇO DE 1855.

Presidência do Exm Sr. Marquez de Mont'Alegre.

A's 6 noras da tarde achando-se presentes os Exmos Srs.
Man}ueze-de MònfAlegre e Aprantes, Viscondes de Itáboráhy
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eÀbaeté, conselheiros Goutto Ferraz, Jobim, Azambujae
Mariz, desembargadores Miranda e Figueira de Mello, Drs.
Bernardo Azambuja, Oliveira Fausto, Caetano Alberto, Aze-
redo Coutinho, Burlamaque, Tell Ferrão, José Azambuja,
Castro Pinto, José Agostinho, Victorino de Barros, Albano
Cordeiro, e Azevedo.

Ê approvada a acta da anterior.
O Sr. Io secretario, dando conta do expediente, lé o se-

guinte:
s Pela secretaria de estado dos negócios do Império se

remette á Sociedade Statistica do Brazil, não só a cópia do
Decreto n. 1565 de 24 de Fevereiro ultimo, que approvou
os seus Estatutos, mas também a dos mesmos Estatutos.

« Secretaria de estado dos negócios do Império, em o 1*
de Março de 1855.-— Fausto Augusto de Aguiar.

COPIA. — DECRETO N. 1565 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1855.

Approva os Estatutos da Sociedade Statistica do Brazil
estabelecida nesta corte.

« Attendendo ao que Me requereu a Mesa interina da
Sociedade Statistica do Brazil estabelecida nesta corte, e de
conformidade com a Minha Immediata Resolução de 17 do
corrente mez, tomada sobre parecer da secção dos negócios
do Império do Conselho de Estado, exarado em consulta
de 25 de Janeiro ultimo: Hei por bem Approvar os Esta-
tutos organisados para a referida Sociedade, os quaes com
este baixam. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Con-
selho, ministro e secretario de estado dos negócios dolm-
perio, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do
Rio de Janeiro, em 24 de Fevereiro de 1855, trigesimo-
quarto da Independência e do Império.— Com a rubrica de
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Süa Magestade o Impeuadob.—Luiz Pedreira do CouttoFerraz
— Conforme.— Fausto Augusto de Aguiar.

COFIA.-E«fA«uto« da Sociedade gtatkrtleado Brasil.

CAPITULO I.

DOS FINS DA SOCIEDADE.

c Art. i.° A Sociedade Statistica do Brazil tem por objecto

colher, systematisar e publicar os factos que devem constituir
a statistica geral do Império.

« Art. 2.° Para esse fim estabelecerá nas províncias cir-

culos filiaes ou correspondentes-, promoverá o ensino da

economia política e da statistica, e publicará trimestralmente
uma revista.

« Art. 3.° Logo que a Sociedade tenha organisado traoa-

lhos systematicos acerca da statistica geral do Império, ou

de alguns de seus ramos, deverá publica-los em volumes

especiaes.
CAPITULO II.

DA ORGANISAÇÂO DA SOCIEDADE.

« Art 4 ° A Sociedade se comporá de membros effec-

tivos, honorários e correspondentes. O titulo de membro

honorário só deve ser conferido como grande distmcçao.

O de membro effectivo, depois de organisadas as secções,

será precedido de algum trabalho statistico do candidato. O

de membro correspondente será concedido ás pessoas nao

residentes na corte, que se interessarem pelos trabalhos sta-

tiStíCOS. . ..
« Art 5.o Os príncipes da família imperial, que se dig-

narem de pertencer á Sociedade, são considerados presi-
dentes honorários. Também o poderão ser os chefes das

nações estrangeiras.
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t Art 6^° A Sociedade elegerá annualmente: um presi-
dente, dous vice-presMentes (um primeiro e outro segundo),
dous secretários (um geral e outro adjunto), e um thesou-
reiro.

« Art. 7.° Dividir-seha, por emquanto, a Sociedade em
treze secções; a saber: de território, de população, de colo-
nisação, de instrucção publica, de agricultura, de industria,
de commercio, de navegação, de rendas publicas, de jus-
tie/a, de força militar, de administração publica, ede statistiCa
comparada.

« M. 8.° A designação dos membros, que devem ser
inâeri$*o& em cada uma das secções, será feita pelo presi-
dente ia Sociedade, tendo em attenção as habilitações es-
peciaes dos sócios, e os desejos por elles manifestados,
consuítando para esse fim, sempre que fôr possível, aquelles
que se aêfeafem ausentes.

# Art. 9.* Cada uma destas secções terá um presidente
e um secretario, eleitos annualmente pelos membros res-
pectivos.

< Art. 10. As secções se podem subdividir em commissões
especiaes para facilidade do trabalho.

CAPITULO III.

DA DIRECÇÂO DA SOCIEDADE.

« Art. 11. A direcçâo da Sociedade competirá a um Con-
selho, composto dos funccionarios do art. 6o e dos presi-
dentes e secretários das secções. A presidência do Conselho
competirá ao presidente da Sociedade.

f Art. 12. O Conselho funccionarà ordinariamente uma
vez por mez, devendo estar reunidos pelo menos dez mem-
bros.

« Art. 13. Ao Conselho compete:
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« | 4.° A direcção da Sociedade, dando in?tmcçoe&para
se preencher o fim da sua creação, resolvendo as duvidas
das secções apresentadas por intermédio de seus presidentes,
distribuindo por ellas os trabalhos, e discutindo-os a fina*:,
quando das secções voltarem preparados.

«.' | 2.° A concessão dos títulos de membros eflectivos ou
correspondentes, sob propostas das secções.

« | 3.° A approvação, para sócios honorários, de sábios
distinctos, ou de individuos que tenham feito serviços relê-
vantes á Sociedade.

« | 4.° O governo econômico, a autorisação de quaes-
quer despezas necessárias, e a tomada de oontas ao the-
seureiro.

« | 5.° A nomeação de quaesquer empregados, sob pro-
posta da mesa, dando-lhes regimento ou instrucções sobre
os seus deveres.

« Art. 14. Compete tambem ao Conselho organisar as
questões de concurso aos prêmios que se fundarem, e julgar
as armorias ou trabalhos desse mesmo concurso.

CAPITULO IV.

DAS SECÇÕES.

« Art. 15. As secções trabalharão em conferência, todas
as vezes que o julgarem necessário, e pelo menos duas vezes
mensalmente, afim de tratarem do estudo e discussão das
respectivas matérias; da preparação dos trabalhos statis-
ticos, que têm de ser presentes ao Conselho; e de qualquer
assumpto sobre que tenham de representar-lhe para o anda-
mento daquelles trabalhos.

« Art. 16. Quando houver matéria que interesse ao mes-
mo tempo a duas ou mais secções, estas se reunirão para
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discutirem em commum. Presidirá nestas occasiões o mais
velho dos respectivos presidentes.

t Art. 17. As secções devem proceder á eleição de seus
presidentes e secretários na ultima conferência do mez de
Novembro.

< Art. 18. O regimento interno das secções será dado
pelo Conselho director.

CAPITULO V.

DAS ASSEMBLÉAS GERAES.

«Art. 19. As assembléas geraes só terão logar, ordinária-
mente, nos primeiros dias de Dezembro, e poderão durar
até tres dias consecutivos ou interpoladamente.

«Art. 20. Nestas assembléas se procederá:
« | 4.° Ao exame das decisões do Conselho sobre a au-

torisação de despeza. Este exame será feito à vista de um
relatório e do balanço apresentado pelo Conselho.

« | 2.° Á adopção, por acclamação dos membros nono-
rarios, approvados pelo Conselho.

« | 3.° Á adopção de quesquer medidas, que não esti-
verem na alçada do Conselho.

« § 4.° Á eleição e installação dos novos funccionarios.
Art. 21. Para se abrirem as sessões da assemblea geral,devem estar presentes, pelo menos, vinte e quatro mem-

bros.
Art. 22. Além das assembléas geraes ordinárias eex-

traordinarias, haverá uma sessão solemne annual no dia
anniversario da inauguração da Sociedade.

« Art. 23. Nesta sessão o secretario geral lera o relatório
dos trabalhos da Sociedade durante o ultimo anno, termi-
nando pela analyse das memórias apresentadas no concurso
aos prêmios, com a declaração das que foram preferidas,
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e dos nomes de seus autores. Em seguida o presidente da
Sociedade conferirá os prêmios e mandará ler e distribuir os
novos programmas. No fim da sessão o secretario geral pro-
clamará os nomes dos membros honorários, adoptados na
ultima assembléa.

CAPITULO VI.

DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS SÓCIOS.

t Art. 24. Os membros effectivos ficam sujeitos a uma
contribuição semestral de cinco mil réis. No acto de sua
inscripção, como membros, pagarão uma jóia de dez mil
réis

« Art. 25. Estas quantias e quaesquer outras que a So-
ciedade puder alcançar por suas publicações, por donativos

particulares ou. por decretações dos Poderes do Estado, ser-
virão para occorrer ás despezas do expediente, do paga-
mento dos empregados, dos prêmios que se fundarem, da
compra de livros, e da impressão das revistas e mais obras •

« Art. 26. Qualquer membro poderá assistir ás sessões do

Conselho; propor ahi e discutir, sem voto, o que julgar
conveniente para desempenho do fim da Sociedade ; ler na

bibliotheca respectiva, e consultar as actas, e os manuscnptos
não reservados. _

« Art. 27. Todos os membros da Sociedade tem direito a

receberem um exemplar de qualquer publicação feita por
ordem delia.

CAPITULO VII.

DISPOSIÇÕES GERAES.

« Art. 28. A Sociedade trabalhará desde quinze de Março

até quinze de Dezembro. O tempo que medeia entre aquellas
duas datas será considerado de férias.
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«;, i\|t $9, Qs^ WPtâ°&- para Q P"IW#Q Con^o, dç
dpç$o servirão, ate Dezembro de mi) oitpçentos e cinçpern|a

<f _-\$ 30. Qualquer i^fpnna nas disposições, destes, Çs-
tatuto será iniciada no Conselho, e (depoisde^PPJPvJida)
submettida á consideração de, uma assembléa geral extraòr-
dinaria.

« Art. 31. Os,prí^ntes^st^J;uJíjs_, ^ss^m, como qualquer
reforma ou alteração, que houver de ser adoptada pela So-
ciedade, subirão á presença da governo imperial, de quem
se solicitará a approvação, antes de se imprimirem e distri-
buirem.

« Rio de Janeiro, 16 de Março de 1855.— Marquez de
MonfAlegre, presidente. — Dr. Bernardo Augusto Nas-
centes de Azambuja, 1° secretario.— Joaquim Antônio de
Azevedo, 2° secretario. »

O Çxmo Sr. presidente declara inpgurada a SpcieçLade
Statistica do Brazil.

Em virtude do art. 6o dos Estatutos o Ex»10 Sr. presidente
convida os membros presentes a proceder á nomeação dos
membros que devem compor a Mesa; e correndo o escrutínio
para presidente, acham-se sobre a mesa 18 cédulas, e obtém
o Exmo Sr. Marquez de MonfAlegre, 18 votos, declarando
S. Ex, não ter votado.

Para 1° vice-presidente, acham-se 18 cédulas, e obtêm, o
ExB0 Sr. Visconde de Itaborahy 17, e o Exmo Sr. Marquez de
Abrantesl.

Paraâ0 vice-presidente, recebem-se21 cédulas, e obtém
o Ex010 Sr. conselheiro Eusebio de Queirós 21 votos.

Para secretario recebem-se 20 cédulas, e obtêm, o Sr.
tyr^rdp .tyupfeflfr, 19; e Pr. Olfyeira Fausto, 1.

Para secretario adjuntp acham-se19medulas, e oJ)íj_m,o
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Sr.Azevedb, 15; Dr. Oliveira Fauéto, 3; eViscotide deíta-
bòrálíy

Para thesoureiro acham-se 20 cedtilás, e obtém o !Sr.

Germano Tavares unanimidade de4vòtbs.!CÍòricíüida a eleição, o Ex*140Sr. presidente condida àòs
membros eleitos, que se acham presentes, a tonla^em rjòfee

lie seus respectivos logares.3 O lâr. secretario geral propõe, e é aprovado, <Jue ülha
còmmíssao composta dos membros da mesa, eiderriálsíõ
membros, se dirijam a S. M. o Imperador a ágMdéCéra Alta
i^ôtécção, que o mesmo Augusto Senhor se dignou (dé con-
cédèr a esta Sociedade, e que nessa occàsíão fosséWòffe-
rêcidos os Estatutos e a medalha da fundação da Sociedade.

Não havendo mais nada a tratar-se, levanta-se a píesétite
sessão ás 8 horas da tarde.

A «ciência o os sábios na Buisla*

Quando se ouve fallar de sciencia franceza e de sciencia
allemãa, todos sabem o que essas palavras significam ,pdr-
que do ponto de vista do desenvolvimento sciénüfíco tódos
têm das duas nações, idéa tão clara e tão precisa, CbniO a
qüe os anthropologistas podem ter do desenvolvimento phy-
sígo das differentes raças.

Se se dissesse, porém, — sciencia russa, - quem ê que
poderia comprehender tal expressão, pelo menos no estado
àctüâldas coúsas? Talvez se cômprehendesse4 ainda menos
do que sé se dissesse — a sciencia hespanhola, ou a sciencia
pprtugueza.

Verdade é que de tempos a tempos vêm-se alguns'sábios
acabados em off ou em itch, atravessarem como brilhHhtes
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meteoros, a atmosphera scientifica; e esses sábios, apre-
ciados como curiosidades exóticas, são logo addidos aos
grandes corpos acadêmicos.

O Instituto de França conta nada menos do que sete Russos
como membros correspondentes só na classe das sciencias;
mas, apezar disso, essas individualidades cosmopolitas ainda
não puderam constituir um complexo sufficientemente ca-
racterisado, para que seja possivel estabelecer-se emtraços
salientes a physionomia ou o lado original do espirito scien-
tifico na Rússia.

Não temos de certo a pretenção de encher esta lacuna,
mas vamos ao menos ensaiar, e ver se poderemos reunir os
elementos dispersos, que sirvam algum dia para a solução
da questão; e para isso vamos desenterrar das trevas em
que estão sepultados, trabalhos que, fora da esphera em que
foram produzidos, ninguém conhece; e esboçar rapidamente
o desenvolvimento official da sciencia na Rússia, e a orga-
nisação internado mundo scientifico desse paiz.

. E talvez se venha a reconhecer que, além de suas illus-
trações europèas, possue a Rússia poderosos elementos de
futuro e de progresso, e que se acha ella n'uma dessas si-
tuações em que basta um pequeno impulso, e algumas cir-
cumstancias felizes, para que o desenvolvimento eleve ra-
pidamente o vôo.

A Rússia, do ponto de vista que nos occupa, pôde ser e
é com effeito mais conhecida e apreciada na Allemanha do
que em França, e muitos sábios russos consideram a Alie-
manha como uma segunda pátria.

Na Allemanha é que elles vão publicar os seus trabalhos,
que são sempre bem acolhidos nas grandes publicações pe-
riodicas.

A razão desta espécie de emigração intellectual, é prin-
cipalmente não ter a Rússia jornaes consagrados á sciencia
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pura, e depois é porque a Bussia não tem um publico que
comprehenda os seusescriptos e trabalhos, e que recom-
pense assim os seus esforços e fadigas.

A actual sociedade russa pertence quasi exclusivamente
á litteratura; e esta tendência para um objecto tão fora das
idéas militares, é um bom symptoma para um povo que por
tanto tempo viveu estranho ao movimento intellectual da
Europa.

Para os Bussos que pensam e refledem, é de certo lison-
geiro verem que os espíritos se preoccupam seriamente da
historia nacional, do desenvolvimento da lingua dopaiz,
e das transformações econômicas; e ninguém se poderia sem
duvida queixar deste ardor de publicidade, dessa exube-
rancia de producções de toda a espécie , que constituirão
mais tarde um dos caracteres da época actual.

Entretanto pôde haver excesso mesmo nas cousas mais
louváveis; e a experiência dos séculos poderia mostrar-nos
que no desenvolvimento confuso e desregrado de todas as
idéas, chegaria a Rússia em breve tempo a essa espécie de
anarchia intellectual que Bossuet tinha prophetisadoás seitas
protestantes.

A economia política é a sciencia e a occupação da moda:
no ensino das universidades, dos lyceus, e até na escola do
estado-maior encontra-se a economia política.

A facilidade com que todos podem tratar e discutir, mais
ou menos bem, as mais transcendentes questões da sciencia
econômica, estabeleceu na sociedade russa uma espécie de
nivel igualitário, que põe na mesma linha a intelligencia e
a inépcia, e que assegura ainda por muito tempo ás dou-
trinas econômicas justa e legitima popularidade.

Para que a sciencia possa reclamar um logar fixo e estável
nas preoccupações do que se chama o mundo intelligente,
ê mister que o terreno esteja preparado, e que a diffusão dos



?|60 REVISTA ÍBRAZILEIRA.

conhecimentos tenha disposto os espíritos a bem perceber
aconnexão intima que existe entre o progresso das sciencias
e o desenvolvimento da civilisação e do bem-estar.

Ora, na Rússia, nenhuma das classes da sociedade acha-
se adüalmente nestas condições.

Os sábios não têm e não podem mesmo ter outro publico
senão elles próprios; e por conseqüência o logar que occu-
pam, a par da litleratura, é mui pouco importante.

Qualquer personagem na Rússia ficará mui lisongeado e
honrado em travar conhecimento e entreter relações com tal
ou tal litterato; mas pouco se importará, e nada se lison-
geará de sentar-se á mesa ao lado de um sábio; se o sábio
tiver uma patente, ou uma posição oíficial, especialmente
se tiver a felicidade de servir n'um corpo especial do exercito,
então talvez se lhe perdoe o facto de ser chimico, physico
ou mathematico.

Os jornaes, que são sempre a expressão e o reflexo do
estado social, denotam bem este facto característico, porque
á litteratura e á economia política é que pertence o logar de
honra na imprensa periódica da Rússia; quanto ás outras
sciencias, desterram-nas para o pavimento térreo dos jor-
naes, como simples e modesto folhetim.

Fora das publicações por assim dizer vulgarisadoras, e
cujo objecto é derramar conhecimentos geraes pela socie-
dade, e ao mesmo tempo o gosto e a intelligencia das occu-
pações scientificas, os sábios não podem produzir senão
duas espécies de obras.

Umas destinadas ao ensino, e que são resumos mais ou
menos importantes dos differentes ramos da sciencia, e
outras, que tratam de pontos novos, elucidados pelos au-
tores, e que se dirigem a um publico cuja educação já está
feita.

Os livros clássicos, de que vivem tantos sábios modestos



VARIEDADES. 161

em França, na Inglaterra e na Allemanha, são mui pouco
numerosos na Rússia: pouco haveria talvez para citar, de-
pois do pequeno tratado de physica de Lenz; a chimica, já
algum tanto atrasada, de Hess, mal substituída por um ce-
sumo do Resumo de Regnault; o Compêndio de historia «a-
tural de Siraachko, e os Elementos de arithmetica de Boa-
niakopsky.

Em todos os estabelecimentos existem em profusa© as
obras clássicas francezas, e todos sabem que para os Russos
o francez é uma segunda lingua vernácula.

A mesma razão explica porque não ha ainda na Rússia
traducções completas dessas obras úteis: os livreiros nada
venderiam.

Quanto aos tratados especiaes, não têm, nem podem ter
leitores na Rússia; e para citarmos apenas ura facto carac-
teristico, basta dizer que o Sr. Somoff, um dos gcomeiras
mais distinctos, não pôde até hoje vender mais de oito exero-
plares do seu Tratado sobre as funeções ellipticas, trabalho
do maior alcance, e que se fosse publicado em francez,
teria feito sensação na Europa.

Toda e qualquer publicação neste gênero tornar-se-hia
mesmo impossível, se o governo não se encarregasse dos
gastos da impressão, de sorte que o autor, em falta de lucros,
tem ao menos a satisfação de ver a sua obra impressa; embora
tenha a certeza de que vai ella ficar para sempre enterrada
nas bibliothecas.

Não é, pois, de admirar, se os Russos vão procurar lei-
tores na Allemanha e na França, e que o Boletim, periódico
official da academia, assim como as suas Memórias, sejam
publicadas exclusivamente em lingua franceza e altemãa.

Ha tres annos formou-se em S. Petersburgo uma sociedade
commercial, com o louvável fim de dar impulso ao desen-
volvimento do espirito scientifico.

R. B. I, **
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Para isso montou ella typographias e fabricas; publicou
livros de instrucção geral, escolhidos com todo o discerni-
mento e critério: organisou armazéns para a venda de ins-
tramentos; e estabeleceu salões e sessões de leitura á moda
de Inglaterra, que só por espirito de novidade foram fre-
quentados por algumas pessoas durante certo tempo.

Indicamos esta tentativa como um bom exemplo; mas não
como um symptoma de reacção do gosto publico pelos ob-
jectos scientificos.

Esta revolução ha de se fazer só quando a experiência
tiver demonstrado ao bom senso natural da nação a vaidade,
a nihilidade e o perigo das theorias fofas.

A agricultura e a industria, essas duas fontes da prós-
peridade futura da Rússia, esperam seu desenvolvimento daverdadeira sçiencia; isto é, da sçiencia que estabelece os
problemas, sonda-os e resolve-os segundo as regras da lógica
e com o concurso da intelligencia.

Não será talvez destituído de interesse o resumir aqui osdocumentos mais recentemente publicados na Rússia sobrea orgánisacão scientifica em seus differentes graus.A França, e em geral a Europa, não conhece a Rússiasenão por publicações que já têm mais de vinte annos dedata, e que induzem os estatísticos ás mais errôneas con-clusões. Em França póde-se fazer idéa, quasi dia por dia,
querendo, do numero de estabelecimentos de instrucção pu-hlica, do numero de professores e dos alumnos que fre-quentam as aulas, porque, com poucas excepções, está tudocentrahsado n'um único ministério.

Porém na Rússia é preciso ir procurar os elementos dequalquer calculo ou trabalho que se queira fazer a tal res-peito, nao so nos documentos do ministério da instrucção
Sa/ Tlmhem nos d0 ministério da guerra, dama-rinha, dos donumos da coroa, dos negócios da corte, etc., etc.
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Começando-se pela instrucção elementar, encontra-se logo
um embaraço, porque ha escolas que existem nas terras e
propriedades de particulares nobres, e onde vive uma po-
pulação que comprehende a terça parte da de todo o império.
Essas escolas são de certo numerosas, mas como estão sob
a dependência dos senhores territoriacs, escapam á direcção
e vigilância do governo, e portanto também á estatística.

Os mestres, ou outchiteh, são em geral servos educados
especialmente para esse fim , e ensinam o que sabem: ler,
escrever, contar e rezar.

O ministério dosdominios comprehende sob sua direcção
uma população talvez de 30 milhões de homens livres.

Por aqui póde-se calcular o que deve ser esse ministério,
e os encargos e responsabilidade que lhe são inherentes de-
vem assustar a qualquer homem de Estado que não conheça
a Rússia.

Este ministério conseguiu em alguns annos fundar eor-
ganisar 2,500 escolas elementares, regidas por 2,800 pro-
fessores, e freqüentadas por 110 mil alumnos, sendo 90 mil
do sexo masculino, e 20 do sexo feminino.

Este numero de escolas e de discípulos, parecendo consí-
deravel em relação ao estado pouco adiantado do paiz, é
entretanto diminuto, comparando-se com o das colônias es-
trangeiras fundadas no tempo da Imperatriz Catharina, as
quaestêm hoje 360 escolas, freqüentadas por 40 mil me-
ninos e 30 mil meninas.

O ministério da instrucção publica tem sob sua depen-
dencia, como estabelecimentos elementares, as escolas das
parochias, que andam por 2,231; metade das quaes per-
tence propriamente á Rússia, e a outra metade ao reino da
Polônia; o numero de alumnos dessas escolas não se pôde
determinar com toda a exactidão, mas não pôde ser menor
de 150 mil.
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Tnffifbem pertencem ao ministério da instrucção publica
as escolas elementares do domingo, estabelecidas sô para as
cidades, por um decreto recente, e cujo numero de alumnos
nâo se pôde determinar.

O Clero possue 200 estabelecimentos de instrucção pri-
mariâ, freqüentados por 45 mil alumnos.

, Estas escolas do clero têm um caracter especial, porque
servem como de viveiro d'onde se tira o pessoal para 48 se-
minarios.

Ha pois, na Rússia, além das escolas que se podem chamar
senhoriaes, mais de 5 mil estabelecimentos consagrados ao
ensino elementar, e freqüentados por 400 mil alumnos: em
todos estes estabelecimentos a instrucção é inteiramente gra-
tuita, e as despezas são pagas á custa das contribuições
locaes.

Passando ao grau superior de instrucção, temos em pri-
\m\tm logar as escolas de districto em numero de 365, que
são como o primeiro passo para o ensino dos gymnasios:
depois os mesmos gymnasios que correspondem até certo
ponto aos lyceus do systema francez, com a differença quenoa&ymna&tos da Rússia o estudo das línguas mortas occupa
pouco logar, e é substituído por outros ramos de ensino de
maior utilidade pratica.

Chftmun-se lyceus na Rússia certos estabelecimentos ex-
cepcionaes, que têm o privilegio de conferirem graus e di-
M&iios universitários.

Desses estabelecimentos apenas ha quatro com um in-
significante numero de alumnos.

Dos lyceus passa-se ás universidades, das quaes algumas
toftipoem-se de quatro, e outras de cinco faculdades; a saber:sckmcias physico-mathematicas; sciencias historico-phylolo-
gicas; sciencias philosophico-juridicas; sciencias medico-
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cirúrgicas; e sciencias chamadas na Allemanha — cameraes,
— que são propriamente sciencias administrativas.

Estas universidades, na ordem-de importância numerwa,
são as seguintes: a de Moscow , com 2,000 estudantes; *
de Riew, com cerca de 900; a de S. Petersburgo > com, 700;
a de Dospat, com 550; a de Kharkof, com 460; eftnaJr
mente a de Kasan, com 350.

O alto ensino ecclesiastico não figura nas universidades,:
começa nos seminários de que já falíamos, e termina em
quatro academias ou faculdades ecclesiasticas, que contam
72 professores e 350 estudantes; mas para se ordenar não é
indispensável passar pelo ultimo grau do ensino ecclesiastico.

O exercito russo recruta o seu pessoal de officiaes nos
corpos de cadetes, que são 27, disseminados nas principaes
cidades do império.

Os alumnos entram na idade de 9 annos, e sahem aos 17.
A educação é bastante variada, e comprehendé, além dos

conhecimentos indispensáveis aos militares, os que devem
ter as pessoas de boa sociedade, o que facilmente se explica,
attendendo a que todas as famílias mandam geralmente os
filhos passarem algum tempo no serviço militar, e por outra
parte também, que muitos officiaes, no fim de um certo
numero de annos de serviço , tornam a entrar para a so-
ciedade; de sorte que o estado militar não constírae na
Rússia uma dessas profissões que se não pôde mais deixar,
uma vez que foi abraçada.

Segundo os documentos russos, esses 27 corpos de cadetes
contam 8 mil alumnos e 900 professores.

Os professores são nomeados e escolhidos d*entre os me-
lhores das universidades e das escolas especiaes: são larga-
mente retribuídos, e tratados com consideração, e para
muitos tem sido esse o caminho para chegarem a altas po-
sições.
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Talvez pareça exagerado o numero dos professores, com-
parado com o dos alumnos; mas é isso devido ao systema
russo, no qual o ensino oral occupa muito mais tempo que
em Outra qualquer parte, sem chegai' todavia á exageração
dá escola polytechnica de Zunch, em que as lições oraes dos
professores gastam 9 horas todos os dias.

Pouco podemos dizer, neste rápido esboço, das escolas
especiaes que correspondem, quanto ao objeclo, ás de igual
natureza que existem em França e n'outros paizes; citaremos
unicamente o Instituto de pontes e calçadas, a escola das
minas, os Institutos agronômico, technologico e florestal;
as academias, ou escolas do estado-maior, de artilharia, de
engenharia, e de medicina e cirurgia militar.

Não ficaria completo este quadro, se não mencionássemos
também 40 estabelecimentos de diversas classes em que se
educam, a expensas da coroa, perto de 7 mil meninas; e
finalmente, para fazer o contraste a estes importantes alga-
rismos, duas insignificantes escolas de surdos-mudos, uma
com 65 meninas e outra com cerca de 100 meninos.

A Academia Imperial das seiencias, que corresponde ao
Instituto de França, comprehende três classes :1a, seiencias
physico-mathematicas; 1*, lingua e litteratura russa; 3a,
seiencias historico-philologicas.

Occupemo-nos por ora da primeira secção, que é a que
mais nos interessa.

Percorrendo-se a lista dos vinte e um membros que com-
põem esta secção, fica-se admirado da grande proporção de
nomes allemâes: ha doze allemfies membros desta secção; é
mais de metade.

Quanto ás pessoas em si, nenhuma objecção se pôde fazer,
porque são todos nomes admittidos e consagrados por toda
a Europa scientifica; taes são; Lentz , kupper, Jacobi,
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Hammel, Brandt, Struwe, Baer, Fritzsche, Middendorph,
Ruprecht, Helmersen, etc.

Entretanto parece singular que uma academia russa, que
faz suas sessões em S. Petersburgo, declare assim tão publica
e ostensivamente a penúria da sciencia indígena; o que de
certo não é grande incentivo para os sábios russos.

Desde a eleição do Sr. Ostrogradsky, eleito, apezar de ser
russo, talvez por causa de suas longas e interessantes viagens,
e da gloria scientifica adquirida em paizes estrangeiros, ne-
nhum Russo foi ainda eleito para a academia de sciencias
da Rússia, e isto durante um período que comprehende vinte
e quatro annos.

Entretanto, de 1852 para cá, parece que se vai mani-
festando uma reacção em sentido contrario; e é de esperar
que venham outros Russos sentar-se ao lado dos Srs. Pere-
vostchikoff, Tchebischeff, GeleznofT, Zinine, e Kokscharoff.

Entre os acadêmicos de S. Petersburgo, alguns ha que
têm a honra de pertencerem também ao Instituto de França;
taes são os Srs.: W. Struwe, Baer, Ostrogradsky, Tchebis-
cheff, Wrangel e Nordmann.

Pelo que fica dito vê-se que o pessoal official scientifico
da Rússia é numeroso, e que sua organisação approxima-
se muito da que existe nos outros paizes da Europa.

Materialmente fallando, a situação dos sábios officiaes
não é peior na Rússia do que iroutra qualquer parte.

Os acadêmicos recebem só pelo titulo três ou quatro vezes
os emolumentos que têm os membros do Instituto de França.

Os professores das grandes escolas e das universidades
têm vencimentos um pouco superiores aos que exercem
funcções correspondentes em França.

Nas escolas do segundo grau ha um systema de retribuição

por hora; de maneira que cada professor recebe uma pe-
quena somma de cada estabelecimento; mas como se pôde
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leccionar n'um grande numero de estabelecimentos, véni
esses professores a ter o mesmo que os membros do ensino
secundário em França.

Quanto ao ultimo grau do ensino , é incontestavelmente
muito mais mal retribuído do que em França, e talvez mesmo
do que n'outro qualquer paiz ; e se não fossem as condições
econômicas da vida patriarchal do campo, os vencimentos
que o Estado paga aos professores de instrucção primaria
na Rússia, seriam inteiramente insufficientes.

Em ordem de gerarchia, os sábios officiaes na Rússia não
têm de que se queixar, porque estão bem classificados; por-
que na Rússia, assim como na China, todo o emprego pu-blico corresponde a um grau ou patente militar, e que se
chama tchine.

As universidades conferem diplomas que eqüivalem aos
títulos de bacharel, licenciado e doutor, e a que corres-
póndem tchine» de 10a, 9» e 8a classe.

O ultimo tchine russo, correspondente ao grau de aspirante,
é a 14* classe.

Assim um doutor é igual a um major pela classe queoceupa na gerarchia social e militar; e a gerarchia vai assim
caminhando até aos membros da academia, que têm todos
a patente de general, e o tchine de conselheiro de Estado.

O governo é quem organisa tudo na Rússia; e nos limites
de suas attribuições e de seu poder, é justo dizer que elle fazas cousas grandiosamente.

Os grandes estabelecimentos de instrucção são verdadeiros
palácios, onde se encontram magníficas collecçfes e labo-ratonos ricamente providos de tudo quanto é necessário.

Os sábios e professores na Rússia têm a grande felicidade,
que não têm os de outros muitos paizes, de dispôrem dosinstrumentos necessários para o trabalho.

Epára sermos em tudo justos para com o governo russo,
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devemos accrescentar que nunca recusa o seu auxilio e
assistência aos homens que a bem da sciencia desejam viajar
pelos outros paizes.

A verba das commissões scientificas absorve todos os annos
uma somma considerável do orçamento da Rússia, e se os
resultados não correspondem ás despezas e ao sacrifício, não
è de certo por culpa do governo.

Sahindo-se do circulo scientifico otticial, torna-se mui
difficil continuar a comparação que fizemos entre a Rússia
e os outros paizes da Europa.

Neste império, feito por assim dizer de uma só peça in-
teiriça, e pela vontade de um homem, era indispensável que
toda a vida social se concentrasse nas mãos de um só,e
que toda a direcção partisse de um centro cornaram.

A sciencia na Rússia está arregimentada como tudo o
mais; e a iniciativa individual não tem occasiãode se ma-
nifestar. Não se deve portanto ir procurar na Rússia dessas
instituições que se têm multiplicado em toda a Europa, fora
da intervenção e influencia dos governos; dessas institui-
ções que são infelizmente pouco numerosas em França, e que
pullulam na Inglaterra onde são como que uma das con-
dicões do seu equilíbrio social.

Sendo assim, já se vê que a enumeração das sociedades
scientificas e litterarias da Rússia não nos pôde tomar muito
tempo.

A mais conhecida de todas ellas, talvez porque durante
muito tempo publicou o seu jornal em francez, é a Socie-
dade dos Naturalistas de Moscoic, muito inferior a outras
do mesmo gênero que existem na Europa.

Uma Sociedade Geographica, fundada ha dez para doze
annos em S. Petersburgo, é sem duvida a única associação
russa que trabalha e procura tornar-se útil.

Essa sociedade já tem reunido em seu grêmio os mais emi-
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nentesgeographos, ethnographos e navegadores'.- organisouexcursões scientificas da maior importância; publica interes-santes Memórias sobre as regiões ainda não exploradas daMongólia Chineza, de Bokhara, do Caucaso , da Pérsia Cas-piana, e do Norte da Sibéria.
A esta lista devemos accrescentar a Sociedade Chimica deí>. Petersburgo, fundada ha cerca de dous annos com as maioresprobabilidades e elementos de vida duradoura, e já contavaem seu seio muitos chimicos distinctos, como FritzscheZinine, Workressensky, Illienkoff, Chichkoff, Khodneff'iiuch Dasping, Lascowky, Socoloff, Beketoff, Boutleroff'Abocheff, Clauss, Schmidt e Harpe.
Esta sociedade já tinha tambem organisado um labora-ta» completo e uma bibliotheca magnífica: para prosperar

!econfratern,dade quedeveria animar os homens de sciencia.e por mau fado torna-se cada dia mais raro. '
Fora da sciencia pura, temos em primeiro logar a Socie-dade Imperial Livre Econômica de S. Petersburgo, a qual

terfa°r 
° deSenV0lviment0 da agricultura e da in-

rec?rSt,nlSOrÍeda!ÍeémaÍS ''ÍCa ',0 que «* e "*•' mais
nZl 

6r bem; e Onlretanto nada '»'» suainfluencia e inteiramente nulla.
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quizer considerar como tal o Mensageiro das sciencias na-
turaes, que se publica em Moscow, o Jornal Chimico deS.
Pelersburgo, e mais alguns jornaes de technologia ou de
construcções civis, todos de pequena importância e pouco
valor.

Ha trinta annos publicava-se na Rússia um jornal, único
no seu gênero em toda a Europa; era o Indicador das des-
cobertas scientificas e industriaes da Europa pelo professor
Schtchégloff, da universidade de S. Pelersburgo; mas depois
da morte do fundador em 1831, esta revista cessou de publi-
car-se, deixando uma lacuna que ainda não foi preenchida.

A imprensa official, como por compensação, apresenta
algumas publicações de merecimento, que são poderosa-
mente sustentadas pelo governo.

Em primeiro logar temos o Jornal da artilharia, publi-
cação mensal que contém trabalhos originaes e preciosos,
sobre todas as questões relativas á artilharia; bastando-nos
apenas citar os estudos do coronel Mayewsky sobre as peças
raiadas.

Este jornal publica minuciosameute os resultados das com-
missões technicas especiaes, o que em outros se conserva em
segredo, contra a opinião dos homens mais competentes.

O exemplo da França e da Inglaterra basta para convencer
que não ha uma só invenção que possa ficar oceulta por
muitas semanas.

O Repertório da Marinha é de certo a mais volumosa Re-
vista dos dous Mundos: este jornal apparece duas vezes por
mez, e dá conta de tudo quanto apparece de novo na Ame-
rica, na Inglaterra e na França sobre a construcção dos
navios á vela e a vapor, a organisação das armadas, os
aperfeiçoamentos da mecânica; e publica os relatórios das
numerosas commissões scientificas confiadas aos officiaes e
engenheiros da marinha russa.
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A Rússia, por excellencia, é o paiz das minas; por isso o
corpo de engenheiros, a que está entregue a exploração dellas,
por conta do governo e dos particulares, é mui numeroso.

Os Annaes das minas, são uma das publicações mais an-
tigas e mais estimadas, pelos interessantes trabalhos sobre
a geologia, os processos para a exploração dos metaes, a
direcção dos estabelecimentos inetallurgicos e a paleonto-
logia.

Os Annaes de pontes e calçadas também publica ás vezes
artigos originaes de grande merecimento, alguns dos quaes
têm sido reproduzidos em Erança.

A Bevista do Ministério dos Domínios é uma publicação
agrícola muito apreciada na Rússia, mas cuja redacção vai
decahindo de alguns annos á esta parte.

A Bevista Florestal ministra abundantes e preciosos es-
clarecimentos a quem quizer estudar minuciosamente essa
vasta administração.

A Bevista do Ministério da Instrucção Publica pôde ser
consultada com proveito sobre todas as questões que dizem
respeito á organisação e ao estado actual dos estabelecimentos
pedagógicos: também se encontram relatórios das commis-
soes scienlificas.

O ministério da fazenda publica também um Jornal das
Manufacturas, que tem sua analogia com o Boletim da
Sociedade Auxiliadora da Industria de Pariz > mas que ordi-
nariamente está pouco ao facto da marcha activa e dos pro-
gressos da industria na Europa.

Tal ê de maneira geral ò que se pôde dizer do estado actual
da sciencia e dos seus cultores na Rússia.

(Presse Scientifique des Deux Mondes.)

M. 0. F.
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A primeira TypoKraphla ua •t-roeitlaudia.

Em toda a parte vai a necessidade de Typographias
tornando-se cada dia mais indispensável.

Para onde quer que lancemos a vista, nas regiões as mais
remotas da Sibéria ou nas Ilhas da Polynesia, na'Gosta
d'Africa ou nos sertões da America apenas habitados por sei-
vagens: em toda a parte surgem Typographias. Pouco tempo
ha, que se imprimiu na Califórnia um periódico em cima do
tronco d'uma arvore.

Entretanto a invenção de Guttenberg ainda não tinha pe-
netrado nos territórios mais chegados ao polo arctico; — era
impossível que assim permanecesse.

Noticiam effectivamente as Geographische Mittheilmgen
de Petermann que na Colônia de Goodhaab ao Sul da Groen-
landia se acaba de estabelecer umaTypograpbia, cuja pri-
meira obra ha pouco se concluiu.

Torna-se esta noticia tanto mais interessante e merecedora
da maior attenção, por ser essa obra impressa n'um logar

pouco distante do polo arctico, n'um território cujos limites

geographicos até agora ninguém explorou.—Eis o titulo
dessa obra: «Kaladlit OkalluktualUait. » Consta o seu con-
teúdo de uma collecção de Legendas escriptas e impressas

pelos naturaes em lingua da Groenlândia com a traducção em
dinamarquez. Acham-se annexadas ao texto 12 estampas
xylographicas igualmente desenhadas e entalhadas petos
mesmos naturaes, cuja habilidade para trabalhos destarte é
extraordinária. Concluem a obra 8 canções com o texto e a
musica; e forma esta reunião de matérias o opusculo o mais
interessante e exquisito que ver se pôde.

Aguardamosanciosos uma continuação dessa collecção,

pois possuem estes povos uma verdadeira riqueza de tra-
dições deste gênero.
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Posto que essa obra já pela sua execução typographica e as
suas estampas nos cause bastante admirarão, merecem também
os primeiros ensaios da arte xylographica na Groenlândia
toda a attenção, pois faltando lá artistas entendidos, foram
obrigados a lançar mão de meios inteiramente novos, e auxi-
liar-se com invenções exquisitas para alcançarem o seu fim.

As estampas xylograpliicas enviadas á Redacção das « Geo-
graphische Mittheilungen »são de tamanho regular, coloridas,
e representam a Colônia de Goodhaab, sita ao Sul da Groen-
landia, n'um logar onde subsiste ainda alguma vegetação.

Acha-se igualmente estampado um monte de gelo, uma
parte da praia do Disko, etc., formando junto uma paisagem
suave, realçada por uma agglomeração espantosa de mon-
tanhas de gelo que muito se parecem com uma grandiosa
cascata.

• Acompanham a obra dous mappas organisados e (lese-
nhados por um missionário, segundo as instrucções fome-
cidas por um natural entendido, Benjamim Peter, que se tem
occupado na caça dos rennos.

É bem conhecido possuírem os naturaes desta terra co-
nhecimenlos mui exactos sobre o sen paiz, e os seus caça-
dores, cujas ausências ás vezes duram todo o verão, indo
até aos limites das regiões polares, representam sobre o papel
com um talento particular os logarese terras que atravessaram.

Trata-se actualmente da organisação successiva d'uma
porção destes mappas para uso do «Instituto Geographico de
Petermann em Gotha » afim de habilita-lo a empenhar-se
com o desvelo acostumado em fornecer ao mundo civilisado
noções assaz exactas sobre estas regiões ainda tão pouco co-
nhecidas.



VARIEDADES. Í75

A morte «le .1 antes %»'tl»oit.

0 clima da índia tem sido fatal aos homens de quem mais
se esperava para regeneração de um syslcma que se desman-
telára sob a acção dos vícios inherentes á sua própria orga-
nisação.

Apenas se linha cerrado a sepultura que nos roubara para
sempre Sir Henry Ward, e com elle todas as esperanças que
fizera conceber a sua nomeação para o governo de Madraste,
e eis que de novo temos de registrar a perda de um homem
que occupava a posição mais proeminente na Índia, e a quem
considerava comnosco a grande maioria da Inglaterra como
o restaurador das finanças da índia.

Mr. Wilson suecumbiu á influencia e acção simultânea de
um clima a que sua constituição não estava acostumada, e
dos cuidados e apprehensões de uma posição cujo trabalho,
difficuldade e responsabilidade são quasi sem exemplo- —
Apenas viveu elle bastante para poder apreseutar, e fazer
passar na legislatura da índia o seu grande plano para a re-
forma dos impostos desse paiz.

Quanto ao complemento desse plano, isto é, a reorgani-
sação da repartição das rendas , e o estabelecimento de um
regulador central da despeza, receiamos que não tivesse elle
tempo de realisa-lo.

Wilson levou comsigo para a sepultura um grande cabedal
de conhecimentos, e unia consummada experiência dos prin-
cipios e até dos mais minuciosos detalhes de todos os as-
sumptos que tinham relação com as finanças, assim como a
pratica e o trato dos negócios da índia indispensáveis para
tornar esses conhecimentos totalmente applicaveis e provei-
tosos.

Os negócios da índia tinham chegado ao ponto de grande
e perigosa crise. A insurreição estava debellada, porém o
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déficit assumia proporções ainda mais formidáveis e terríveis
do que a própria insurreição. -

Principiava-se a considerar as finanças da Índia n'um es-
tado desesperado e sem remedio.

A doutrina corrente e geralmente recebida era que a re-
ceita era e devia ser inteiramente tirada da renda da terra,
e que portanto não era elástica, e que no caso de deficiência
não havia alternativa senão econonisar ou contrahir empres-
timos.

Todos sentiam que era chegada a oceasião de fazer-se ai-
guma cousa decisiva, e foi Wilson por assenso unanime es-
colhido como o homem mais capaz de dominar a situação e
de dar remedio ao mal.

Seus actos desde que chegou á índia são mui conhecidos
e recentes para que seja preciso recapitula-los miudamente.

Wilson principiou a trabalhar com toda a dedicação, oom
maior zelo e energia Percorreu a índia desde Calcutá até
Lahore; voltou de novo a Calcutá, praticando com os princi-
paes funecionarios civis, e com os mais influentes naturaes
do paiz, e obtendo delies a mais importante cópia de informa-
ções sobre a possiblidade dos impostos que levava em mente.

Não perdeu tempo algum em pôr por obra os conhecimen-
tos adquiridos, e tirou partido dos dados e informações que
colhera, e seguidamente redigiu e apresentou dous projectos,
um que tinha por fim regular o meio circulante, outro sobre
um imposto do rendimento, e um imposto sobre o commercio,
os quaes mereceram a approvação e os applausos da grande
maioria dos homens illustrados e competentes da Europa.

Não obstante a opposição que tão inesperadamente se le-
vantou em Madraste, e que vinha assim aggravar a situação
acerescentando um perigo que ninguém podia ter previsto,
as medidas lembradas por Wilson não têm até aqui produ-
zido embaraço algum serio, e tudo parece indicar, tanto
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quanto se pôde por ora julgar, que serão coroadas <Jo W&is,
completo e feliz successo. O tom da opposição amenisQU-ss,
consideravelmente, e aquelles que mais clamavam sobre o

perigo das medidas de Wilson limitam-se agora a sustentar

que são ellas inconvenientes e inopportunas.
Wilson acompanhou as suas medidas através das internai-

naveis delongas do conselho da índia durante a estação mais
calmosae acabrunhadora do anno, com incansável energia;
não obstante vir assim penosamente aggravar os seus já pe-
sados trabalhos o ter de gastar tão fastidiosos dias em sus-
tentar os seusprojectos perante um corpo composto de agentes
do governo que lhe tinha delegado a responsabilidade de suas
finanças.

Wilson, soffrendo cruelmente sob a influencia do clima da
índia, aconselharam-lhe que procurasse residir n'algum lo-

gar elevado para assim melhorar sua saúde visivelmente (Jettj-
riorada; porém tal era o zelo pela empresa que linha tomado
sobre seus hombros, e o sentimento do dever actuava tão po-
óerosamente naquella organisação privilegiada que chegou a

declarar que nenhuma consideração pessoal poderia arre>
da-lo de suas occupações.

Ao sentimento do dever sacrificou elle sua preciosa vida.

Já era triste perder-se um governador como $ir Henry Ward;

já era difficillimo achar-se um homem que possuísse todas as

qualidades de um administrador de primeira ordem como Sir

Charles Trevelyan; estas perdas porém com o serem conside-
raveis e cruéis não são irreparáveis.

Podem encontrar-se homens com as qualidades precisas
para o governo da índia, e que cumpram os deveres dess$
cargo cnm inteliigencia, prudência e energia, de maneira a

inspirar toda a confiança; porém debalde se lançam os olhos

e se alonga a vista para encontrar-se um homem que se possa
IR. B. I, *
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collocar no posto que por assenso unanime Wilson preenchia
perfeitamente.

Haverá de certo homens versados nas finanças inglezas, e
pessoas ao facto dos negócios da índia; porém um homem que
reuna o conhecimento de ambas as matérias como Wilson
não se deve esperar que se encontre mais.

O mais digno panegyrico que se pôde fazer ao funccionario
publico que acabamos de perder é o seguinte:

Wilson passou, e não deixa successor.

(Extr..do Times e do Economist.)

M. O. F.

A colheita e a exportação d© algodão nos Estados-
Unidos em IS60.

Supérfluo seria hoje pretender-se mostrar a importância
que tem o algodão no movimento commercial do mundo in-
teiro; o que porém não é inútil patentear é o augmento con-
tinuo daproducção deste artigo nos Estados-Unidos, e o aug-
mento do consumo que delle se faz na Europa.

Os documentos mais recentes sobre a safra e a exportação
do algodão nos Estados-Unidos durante o anno de 1860 são
novas provas desse prodigioso desenvolvimento a um tempo
agrícola e industrial.

Limitar-nos-hemos a apresentar os algarismos que dizem
mais que quaesquer observações que pudéssemos fazer a tal
respeito.

A producção do algodão nos Estados-Unidos está concen-
trada em nove Estados, que não têm dado todos o mesmo des-
envolvimento a tão importante cultura, fonte de immensa
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riqueza para a União Americana. Esse grupo de Estados pro-
ductores de algodão compunha-se durante algum tempo uni-

camente de sete, que eram: a Luisiania, a Florida, a Geor-

gia, a Alabana, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e

a Virgínia; os dous Estados que vieram depois augmentar

o grupo, foram o Texas, e o Tennessée, que trouxeram o

contingente dessa energia que caracterisa os Estados novos

da America.
Vejamos a parte que teve cada um desses Estados no mo-

vimento productor do anno que findou.

O mais productivo dos nove Estados que cultivam o al-

godão na União Americana é até o presente a Luisiania,

assim como o mais importante mercado é o da Nova-Orleans.

Em 1860 santo da Nova-Orleans 2,293,470 fardos de

algodão: dos quaes 2,005,662 com destino para paizes estran-

geiros, e 208,634 para o interior e para outros portos da

União.
Do algarismo 2,293,470 deduzindo-se 154,045 fardos que

vieram para Nova-Orleans dos Estados vizinhos, resulta que
a producção real da Luisiania foi de 2,139,425 fardos, ou

mais470,151 do que o anno anterior, e 563,016 do que o

anno de 1858.
O Estado de Alabana, que è o segundo na producção do al-

godão, produziu, no anno de 1860,843,012 fardos, dos quaes

659,481 foram exportados para paizes estrangeiros, 158,d32

para o interior, e 41,682 ficaram em ser.

Em 1859 a producção do mesmo Estado foi de 704,406

fardos: houve portanto um augmento de 138,606 fardos.

A producção da Florida foi de 492,724 fardos. Destes,

59,108 foram para paizes estrangeiros, 181,594 para o

interior; no anno anterior (1859) a exportação da Florida

foi de 173,484 fardos, e de 122,351 em 1858; houve por-
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tanto um augmento de 19,240 fardos sobre 1859, e de 70,373
sobre 1858.

Os documentos que temos á vista dão o algarismo de
531,219 fardos como o da producção da Geórgia. Esta pro-
ducçãotem um augmento de 55,431 sobre a de 1859, e de
248,306 sobre a de 1858.

A Garolina do Sul exportou por Charleston, seu principal
porto, 556,091 fardos, dos quaes 386,770 com destino para
paizes estrangeiros, e 16,040 para o interior. Comparada
esta producção com a dos annos anteriores, vê-se qüe
houve um augmento de 29,456 fardos sobre a de 1859, e de
103,858 sobre a de 1858.

A Garolina do Norte é de todos os Estados produdores de
algodão o que apresenta resultados menos satisfadorios, não
só nesta cultura do algodão como em todos os outros ramos
o> agricultura.

Sua exportação em 1860 foi de 41,194 fardos, o que dá um
augmento de 3,712 fardos sobre o anno de 1859, e de 17,194
sobre o de 1858.

A exportação da Virgínia para paizes estrangeiros é quasi
insignificante: foi ella de 3,259 fardos, e de 33,462 para o
interior.

As quantidades consumidas peia fabricação industrial
no próprio Estado representam 17,841 fardos.

A Virgínia, que é hoje um dos Estados manufactureiros
da União Americana, consome uma grande parte da sua
própria producção.

Esta producção foi em 1860 de 56,987 fardos, em 1859
de 33,011, e em 1858 de 24,705.

Os sete Estados que acabamos de mencionar foram, como
já dissemos, os únicos produetores de algodão durante mui-
tos annos.

Em tres de entre elles, isto é, aLuisiania, o Alabana,
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e a Geórgia, a cultura do algodão desenvolveu-sè em pto-

porções além de toda a expectativa; os outros dous Estados,

que se aggregaram depois aos productores de algodão, tam-

bem deram a essa cultura, grande e progressivo incremento.
A producção do Estado de Tennessée que em 1858 fõt

de 9,624 fardos, e em 1859 de 85,321, chegou em
1860 a 108,676 fardos.

O progresso não foi nem rápido nem menos considera-
vel no Estado de Texas: porquanto a producção que em

1858 fora ahi de 145,286 fardos, e em 1859 de 192,062
fardos, subiu em 1860 a 252,424 fardos.

A exportação de Texas para paizes estrangeiros subiu a

111,967 fardos, e para o interior a 139,767. De todos Os

Estados da União, é talvez ao Texas que está reservado
o mais brilhante futuro como productor de algodão.

Reunindo agora os algarismos relativos a cada um dos
novos Estados productores de algodão, temos que a pró-
ducção total do algodão da America do Norte elevou-se
no anno de 1860 a 4,675,770 fardos, tendo sido de 3,851,481
em 1859, e de 3,113,962 em 1858, o que dàumaugmento
de 824,289 fardos sobre a producção de 1859, e de
1,561,808 sobre a de 1858.

Na distribuição das quantidades exportadas pelos Estados-
Unidos de Io de Setembro de 1859 a 31 de Agosto de 1860,
cabeâFrança589,587 fardos, ou 138,891 demais que no
anno de 1859.

A parte relativa á Inglaterra representa 2,669,432 fardos,
tendo sido de 2,019,252 em 1859, o que constitue um
augmento de 650,180 fardos.

Em resumo, a Europa recebeu dos Estados-Unidos, em
1860, 3,774,173 fardos de algodão; tendo recebido, em
1859, 3,021,403, o que indica um augmento de 36,301
fardos de algodão.
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Estes algarismos, sobre cuja significação e importância
nada devemos accrescentar, eo grande logar que occupa
a Inglaterra nesta prodigiosa exportação de algodão ame-
ricano, justificam a pretenção que teve a America do Norte
de elevar o algodão á altura, não de uma questão, mas
de um systema político. Ainda não ha muito tempo que
um jornal de Nova-York discutia a seguinte these:

« Da producção do algodão em suas relações com a política
internacional.»

O jornal americano pensa bem, e os factos vão demons-
trando que o algodão, nas mãos dos Americanos, é um
terrível argumento contra a Inglaterra; e o que melhor
que qualquer theoria o prova é que apezar dos incessan-
tes esforços da parte da mesma Inglaterra para libertar-se
do tributo que paga á America, a importação do algodão
dos Estadosünidos vai augmentando todos os annos na
Inglaterra.

(J. des Economistes.)
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Memória sobre o melhoramento do porto da eidade
do Recife» na província de Pernambuco.

0 porto de Pernambuco que recebe dous rios — o Be-
beribe e o Capiberibe —, é formado pelo intervallo com-
prehendido entre um recife natural e a praia.

0 recife, que forma uma muralha, pouco mais ou menos
rectilinea, abaixa-se rapidamente do lado do porto de tal
sorte que os navios podem ancorar na sua vizinhança.

O fundo do porto composto de areia eleva-se progressiva-
mente, approximando-se da praia; pelo que a maior pro-
fundidade do porto tem logar perto do recife onde ella é
ainda variável.

O fundo do porto onde deságua o Capiberibe existe en-
tulhado pelas areias que vêm formar ahi bancos mui con-
sideraveis: nessa parte o recife apresenta uma pequena
abertura chamada—Barrela.

Encaminhando-se para o Norte pelo lado da entrada do
porto, a profundidade augmenta; e depois de se ter pas-
sado a foz do Beberibe ella attinge mesmo nas marés baixas

R. B. IV 13
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de 3 1/2 a 4 1/2 braças, emquanto que antes chegava apenas
á uma braça e braça e mera, ainda mesmo na parte mais

próxima do recife.
Essa profundidade média de 4 braças se conserva até

diante da alfândega velha, sendo ao mesmo tempo a parte
mais estreita do porto.

A partir, porém, da alfândega velha, essa profundidade,
sufficiente para os maiores navios, deixa de existir.

O porto se alarga de novo. ao passo que o fundo se eleva
de tal sorte que perto da entrada do porto, diante da for-
taleza do Picão, a profundid.ade nas marés baixas se reduz
a uma braça e um quarto pouco mais ou menos.

A partir desse ponto, e continuando para p Norte, a

profundidade augmenta-se rapidamente; e depois que se tem
passado o pharol, limite da parte descoberta do recife , a
profundidade attinge rapidamente, nas mais baixas marés,
a três braças e três braças e meia.

Sendo o pharol o limite da parte descoberta do recife,
não o é totalmente delle, porque essa muralha natural
prolonga-se rectilineamente por baixo do mar. Depois de
ter-se abaixado de maneira a formar junto do pharol, para
os pequenos navios, uma passagem chamada Barra do Picão,
tendo 55 braças de largura, e braça e meia pouco mais ou
menos de profundidade, o recife ergue-se de novo , posto
que debaixo d'agua, termo médio, uma braça nas mais
baixas marés, e prolonga-se ainda para o Norte n'uma ex-
tensão de 220braças, pouco mais ou menos. Lá se apre
senta a entrada propriamente dita do porto chamado Barra-
Grande, com 400 braças de largura, mais ou menos,
offerecendo nas mais baixas marés uma profundidade va-
riavel de 3 a 4 braças na metade do Sul, e de 2 1/2 braças
na metade do Norte; infelizmente, porém, a metade do Sul
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dessa entrada é dividida em duas por uma rocha indicada
por uma boia.

Diante da parte coberta do recife e comprehendido entre
o pharol e a Barra-Grande existe um muito solido ancora-
douro com fundo de 3 a 3 l/á braças nas mais baixas marés,
chamado Poço; a agitação porém em que o mar está nesse
logar é muito grande por causa da submersão do recife.

Ao Norte da Barra-Grande, o recife reapparece, mas
sempre submerso, e assim continua em direcção rectilinea
para Olinda, com fundo sufficiente para âncoras, de 2 a 4
braças nas mais baixas marés.

Exteriormente ao recife, e por conseguinte fora do seu
abrigo, existe ao largo um ancoradouro chamado Lameirão
com fundo de areia grossa e de 5 a 10 braças de profun-
didade.

Este ancoradouro é limitado por um banco de pedra pa-
rallelo ao recife, que se chama Banco dos Inglezes.

Acha-se indicado por duas boias.
É no Lameirão que ficão os grandes navios que não po-

dem, á falta d'agua, entrar no porto.
Segundo a descripção succinta que acabamos de dar do

porto do Recife, elle apresenta um grande inconveniente,
que é o entulho de areia na sua entrada em face do forte
do Picão, de sorte que os grandes navios não podem entrar
no seu interior, onde entretanto achariam uma profundi-
dade sufficiente para ficar a nado nas mais baixas marés.
Este inconveniente, porém , não é o único que temos a
assignalar. A submersão do recife na preamar, na parte do
Sul, onde elle não foi elevado por uma muralha, permitte
que as vagas do largo entrem no porto e causem ahi uma
agitação prejudicial. De um outro lado, a largura dos rios e
a grande distancia á que, além da foz, o mar sobe por cima
de seu leito, faz com que uma immensa quantidade d'agua
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entre esaia a cada maré, atravessando o porto e occasio-
nando nelle correntezas fortíssimas. Finalmente, desde a
Barra-Grande até o porto ha uma grande extensão que os
navios têm de atravessar com muita difficuldade por causa
dos ventos do Sul ou Sud'Éste, que sopram muitas vezes
em Pernambuco. Nesta parte a agitação das vagas e a falta
de abrigo por causa da submersão do recife podem causar
alguns fracassos.

Afim de achar o meio de remediar estes inconvenientes,
examinemos em primeiro logar a causa e a natureza dos
bancos de areias.

Para isso examinemos primeiramente se o mar entra por
qualquer causa neste phenomeno ; visto a intervenção dos
rios ser á primeira vista o motor, se não na totalidade, ao
menos em uma grande parte.

Causa admiração como ao largo do recife não tenha o
mar formado uma praia arenosa attingindo a parte superior
dessa muralha natural, como necessariamente aconteceria
no caso de uma accumulação notável de areias marítimas.
Eu posso citar um exemplo deste effeito no dique de Cher-
bourg, muralha artificial de construcção recente, onde já
se vê uma grande quantidade de areia, e de seixinhos
transportados do lado do largo mar, tendendo a formar
uma espécie de praia. Nada de semelhante tem logar no
recife, muralha natural que tem resistido á acção dos se-
culos.

Sobre a praia de Olinda existem dous fortes que por sua
fôrma estranha ao systema de fortificação moderna e por seu
estado de ruina indicam uma construcção já antiga e pouco
posterior ao descobrimento do paiz. Ora, estes fortes distam
algumas braças do limite das altas marés (um delles, 10
braças apenas), e no emtanto estão a uma distancia em
que forçosamente se os devia collocar na sua construcção.
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Se houvesse porém grande alluvião marítima, como sobre
uma parte das costas da França, da Bélgica e da Hollanda,
não se os faria assim.

Estes dous factos indicam pois que o mar não dá logar a
alluviõés notáveis sobre a cosia do Recife, e que por conse-

guinte não nos devemos preoccupar dellas, facto muito im-

portante para o futuro de Pernambuco, porque póde-se dizer

que todo o porto que o mar tende a entulhar, tarde ou cedo
acabará, apezar dos trabalhos dos engenheiros, por des-
apparecer completamente.

As costas da provincia são entretanto arenosas, e até
mesmo cobertas de pequenas dunas; e este facto á primeira
vista poderia dar algumas suspeitas acerca das accumulações
de areias' marítimas, porém um olhar sobre a geologia da

provincia nos firmará completan ente sobre isso.
O solo de Pernambuco pertence aos terrenos supercre-

taceos na camada inferior e á formação dita de argillaplas-
tica. Nacollina do Monte, em Olinda, nada falta do que,é
necessário para bem caracterisar esta formação. O deposito
de argilla plástica propriamente dita è ahi muito conside-
ravel; esta argilla branca ou pardacenta em certas partes
é colorida sobre outros pontos por oxydo de ferro hydratado
ou limonito que lhe dá uma côr amarella, tornando se
desfarte um verdadeiro ochre desta côr: sobre outros pontos,
o hydrato de ferro tem perdido sua água, e a argilla é
colorida por oxydo vermelho de ferro, pelo que torna-se ochre
desta côr. Sobre certos pontos nas fendas estreitas e na-
turaes do deposito de argilla observa-se em camadas mi-
neraes a websterite ou silicato d'alumina hydratada, abun-
dando na formação de que acabo de fallar. Os lignites e a
succinia se apresentam também em grande quantidade.

Emfim, a argilla alterna-se com as areias quartzosas; em
outros pontos vê-se ella cobrindo leitos de kaolim grosseiro
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e cheia totalmente de seixinhos rolados. Em outras collinas
acham-se marnes e calcareos grosseiros contendo fosseis da
mesma época.

O recife é de uma formação posterior á que eu acabo de
citar, porém anterior á época á que os geólogos chamam
época moderna. Com effeito, a rocha que o compõe é um
grèz formado de grãos quartzosos e de fragmentos de con-
chás de que uma grande parte tem conservado o seu aspecto
nacarado. Estes grèz quartzosos e estes fragmentos de con-
chás estão unidos entre si por um cimento silico-calcarifero,
offerecendo a rocha uma estructura schistoide. Eu encontrei
mesmo empastadas na rocha conchas inteiras possuindo
ainda sua côr e seu brilho em um estado de conservação per-feita e pertencente ao gênero cythema de Lamarck, gênero
que contém hoje um grande numero de espécies vivas na
mesma localidade.

Ora, os terrenos da época de argülaplástica ainda quecontenham conchas do mesmo gênero, não as apresentam,
comtudo, no mesmo estado de conservação. De um outro
lado, a rocha do Recife, longe de se formar ainda em nossos
dias no oceano, é ligeiramente deteriorada pela água do
mar, não sendo protegida contra a acção desta ultima senão
pela camada de polypeiros que a cobre em pleno mar portoda a parte onde a acção das águas do alto mar se fazsentir.

É da superfície, e do lado de terra sobre os recifes queattmgem o nivel das altas marés e que ficam desembaraçadosdos polypeiros, que se pôde notar o effeito da deterioração
pelas águas marinhas.

É portanto indubitavel que a rocha do Recife é posterioraos depósitos de argüla plástica da costa, e anterior á épocamoderna. F
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Esta ultima consideração pôde ainda deduzir-se das re-

laçõcs que existem entre a disposição do cordão litoral de

areias e seixos, e a do recife. Este cordão litoral é, com

effeito, modelado sobre o recife, porque sobre toda a costa

de Pernambuco por onde o recife se eleva, ella se approxima

delle • formando pelo contrario curvas concavas para o mar,

por toda a parte por onde o recife deixa de a proteger. Ora,

a praia arenosa è geralmente coberta de dunas actualmente

fixas que provam a sua antigüidade e anterioridade aos

phenomenos actuaes que se passam sobre a mesma costa^

Um outro facto curioso que merece ser assignalado e a

direcção da sublevação do recife da costa. A estructura

schistoide do grèz do recife permitte reconhecer que a rocha

foi erguida, porque as camadas são inclinadas, geralmente,
de 35 a 40° sobre o horisonte. _

Próximo a Serramby eu vi mesmo uma porção do recife

onde ellas eram elevadas verticalmente. A direcção das ca-

macias, olhando-se para o Norte, faz constantemente um

angulo de 20° E. pouco mais ou menos com a do meridiano.

Ora, se se prolonga sobre a superfície terrestre até á pnm-

midade de 50° parallelo Norte a linha do recife, acha-se

que nesta região esta linha faz um angulo de 31» E com o

meridiano depois de ter passado pelos Alpes Estadireccao

é precisamente a dos Alpes occidentaes. Amdama1S: como

as deslocaçõcs da crosta do globo têm-se prolongado segundo

arcos de grande circulo da esphera, abrangendo uma zona

de uma certa largura na qual as sublevaç5es ou fracturas

parallelas a esta zona tem tido logar simultaneamente; re-

sulta desta identidade de direcção do recife e dos Alpes

occidentaes uma relação na formação destes do*i reFevo

Como está perfeitamente reconhecido que os Alpe occ.

dentaes foram sublevados depois da formação da camada

inferior do terreno supercretaceo e antes da camada su
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perior do mesmo terreno, é portanto a esta época que de-vemos collocar uma deslocação da crosia terrestre na região
da província de Pernambuco. Isto concorda com o que dis-
semos precedentemente sobre a idade dos terrenos da pro-vincia onde os depósitos da época da argilla plástica do-minam, sem serem cobertos pelos depósitos subsequentes.
Assim, a época da sublevação das montanhas desta provínciaacha-se fixada á.da sublevação dos Alpes occidentaes. Se-
gundo as fracturas deixadas por esta sublevação, fracturas
que a limitavam nas proximidades da praia debaixo do mar,
produzio-se ulteriormente, em outros movimentos da crostaterrestre, uma nova sublevação e diversas dijecções pluto-nicas.

Este movimento secundário que affectava partes de poucaresistência não deu logar senão a uma sublevação poucoconsiderável comparativamente á primeira, e esta suble-vação é a que forma a saliência do recife. As dijecções plu-tônicas que a acompanharam fazem-se notar em muitos
pontos ao Sul da província: eu as descreverei em um re-latorio especial sobre a geologia de Pernambuco.

O phenomeno se refere pois ao menos á época do ultimogrande movimento da crosta terrestre, isto é, provavelmentea época da sublevação dos Andes. Esta antigüidade do phe-nomeno está, além disso, confirmada pela natureza dasdijecções plutonicas de que acabo de fallar, e que lembramas desta ultima cordilheira. m
Note-se além disso que a areia da praia é idêntica na suacomporão a rocha do recife: com effeito. desfazendo-se

Seira 
6 UmaâreÍa em tud0 ^elhanteá

JelZt^ll « P°8•?>nterap0ranea' e é muito pro-l lü , d°Reclfe tenha sid0 fornla«» P^as «a-mudas infenores dessas areias, que fontes subterrâneas,
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tendo em dissolução matérias silicosas e carbonato: de cal,
tivessem agglomerado em camadas horisontaes.

Mais tarde essas camadas foram sublevadas, e a beira
rectilinea das fraduras formou o recife. Desfarte se explica
a existência dessa curiosa muralha natural. Sem , porém,
nos estendermos mais sobre a sua formação, a identidade
de composição das areias e da rocha do Recife tem uma

grande importância para a questão que nos occupa, pro-
vando a antigüidade das areias que depois da sublevação
do recife se têm accumulado nas fraldas das montanhas for-
madaspelas rochas do grupo precedente, modelando, por
assim dizer, a costa sobre o recife mesmo, e formando du-
rante, ao menos, a ultima parte do longo periodo cbys-
miano, o terreno arenoso sobre o qual está edificadaa
capital de Pernambuco.

A maneira pela qual este solo tem-se formado é idêntica
aquella cujos depósitos da mesma natureza se formam, e

pela disposição dos logares póde-se ainda seguir a progressão
desta formação. Atrás do recife o mar, no principio amontoou
areias trazidas das montanhas pelos rios e pelas torrentes de
sorte a formar um cordão litoral nas partes cçncavas corres-
pondentesás fracturas do recife. Este cordão tem progressiva-
mente attingido o nivel das altas marés, depois do que a
acção dos ventos actuando, nas baixas marés, sobre as
porções dessecadas pelo sol, tem impellido estas areias para
o interior fazendo-lhes subir o seu nivel a uma altura su-
perior á das altas marés, e a cobrir o cordão litoral de
dunas formadas pelas partes as mais leves destas areias.
As lagunas que existem por detrás do cordão litoral têm-se
progressivamente entulhado de areias e de húmus, vendo-se
ainda restos destas antigas lagunas em communicação com
os leitos dos rios aduaes. Ainda mais: estes leitos mui
largos são pouco profundos, não sendo elles mesmos mais
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do que restos de lagunas primitivas. O isthmo de Olinda,
banco de areia que separa o Bebcribe do mar, não é ainda
senão o cordão litoral primitivo que tem-se formado pro-
gressivamente neste ponto pelo mar impellindo as areias do
rio até que este attingisse, no logar em que se acha actual-
mente o porto do Recife, um ponto protegido pelo recife da
costa contra a acção das vagas do alto mar. É esta a razão
pela qual este rio, cuja desembocadura seria próximo á
Olinda, curva-se em angulo recto e corre parallelamenie ao
mar separado delle por um simples banco estreito de areia.
Igual phenomeno tem logar, ao Sul da província, pelo rio
Una que também corre de Norte a Sul até encontrar paia a
sua foz um logar abrigado pelo recife. É, portanto, aos rios
cujos depósitos foram recalcados pelo mar, e não a este
ultimo, que se deve attribuir os transportes de areias que
têm formado a planície de Pernambuco, e a consideração
da natureza arenosa desta planície não pôde deixar duvida
alguma sobre o transporte actual da areia pelo mar. Demais,
eu o repito, estes factos são muito antigos. As dunas que
cobrem o cordão litoral são fixas e em geral cobertas dc
vegetação. Elias não augmentam mais hoje, e comtudo, co-
meçam ainda quasi immediatamente no limite das marés
altas, provando, por isto, melhor do que os fortes de Olinda
que eu citei, porque são mais antigos, que o cordão litoral
não augmenta sensivelmente em espessura em nossa época,
e que por conseguinte nr*o ha accumulação notável de areias
marítimas.

Outros factos provam ainda que nio ha transporte sensível
de areias feito pelo mar. Próximo á ponta de Serramby e ao
Sul desta ponta existe sobre a praia uma areia negra com-
posta da espécie mineral chamada negrina. Este deposito é
assaz considerável, proveniente sem duvida da decomposição
de alguma rocha trachytica vizinha. Ora, a accumulação de
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areias desta natureza é toda local, e não parece que fossem
transportadas do Norte ou do Sul.

Junto á gamella ha um monticulo de uma rocha argillosa
da mesma natureza e da mesma formação que todas as col-
linas argillosas da provincia, e portanto anteriores ao cordão
litoral de areias que se apoia a ellas e que na época de sua
formação devia ser menos saliente do que este monticulo,
como sempre acontece. Ora, a água do mar dissolve lenta-
mente esta rocha argillosa e avança progressivamente para
o interior das terras, formando pela acção erosiva que pro-
duz sobre as colunas uma sorte de alcantil. Com o correr
do tempo, estes alcantis entrarão no limite do cordão litoral
e mesmo para o interior. Se houvesse um deposito moderno
de areia, não é evidente que formaria diante delles um banco
de areia que os protegesse contra a dissolução pelas águas
do mar? Esta localidade está entretanto um pouco ao Norte
do Rio-Formoso que transporta muita areia formando bancos
na sua embocadura. Ainda mais: as correntes têm, como os
ventos, neste logar um predomínio do lado do Sul sobre o
lado do Norte; porém o mar não faz senão recalcar as areias
do rio e não as transporta para o Norte. Este facto e os que
já eu citei provam que sobre a costa da provincia de Per-
nambuco o mar recalca as areias transportadas pelos rios de
maneira a entulhar as suas embocaduras, não. tendo logar
as accumulações de areias pelo próprio mar.

Sendo estabelecido este ponto essencial, póde-se afiirmar
que o entulho do porto do Recife é inteiramente devido aos
rios que este recebe, e que, se livrassem este porto das
accumulações de areias fluviaes, elle se conservaria defini-
tivamente no estado em que se o collocasse pelos trabalhos
de arte. Resulta da descripção suminaria que temos dado do
porto do Recife, que sua profundidade é pouco mais ou
menos proporcional á sua largura; sendo isto proveniente
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das intensas correntezas que o atravessam em cada maré.
No logar em que o canal se estreita a velocidade cresce ao
passo que o deposito de areia cessa: ao contrario, onde ha
mais largura dá-se a reducção da velocidade: emquanto que
as partículas maiores de areia se depositam no fundo ele-
vando-o ao mesmo tempo. É esta uma lei geral das corren-
tezas que acarretam areias e seixinhos e que é muito co-
nhecida dos geólogos e engenheiros; assim também como
é a causa da formação dos deltas na foz dos rios.

Em rigor póde-se dizer que o Capiberibe possué um delta
que vem a ser o bairro de Santo Antônio que se prolonga
pelo aterro dos Afogados cujo nome mesmo indica a for-
mação do aterro sem duvida em uma época não muito re-
mota.

Este aterro corta o rio em dous braços; um que separa o
bairro de Santo Antônio do bairro da Boa-Vista e que vem
reunir-se ao rio Beberibe; o outro que passa a Leste do
mesmo aterro e que deságua ao Sul do porto, entre Nogueira
e o forte das Cinco Pontas.

Este ultimo braço do Capiberibe penetra pois no fundo do
porto que apresenta uma immensa superfície e que na prea-
mar offerece ás águas provenientes do rio um immensa foz,
não só pela abertura da Barreta, como também por cima
do recife submerso (mormente ao Sul da Barreto).

Este braço do rio espalha-se em um espaço tal em relação
ao volume das suas águas, que a areia mais fina se deposita
no fundo, formando os numerosos bancos de areia um pouco
limosos e cheios de conchinhas despedaçadas que entulham
o Sul do porto. Em nenhuma parte do canal do porlo a velo-
cidade é tão modificada: em nenlvima parte também en*
contra-se um fundo de areia tão fina.

A velocidade das águas no canal durante o decrescimento
da maré faz com que a parte mais leve das areias em sus-
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pensão não se conserve nesse logar senão em pequena quan-
tidade; e no crescimento da maré a diminuta quantidade
que poderia ahi permanecer seja levada pelas águas do mar
para o fundo do porto.

Portanto póde-se dizer que é ás correntezas que o. atra-
vessam que o porto do Recife deve o não ser entulhado em
sua totalidade. Poder-se-hia acreditar pois que, se se desse
a estas correntezas uma intensidade ainda maior, poder-
se-hia chegar a impedir todo e qualquer entulho, e até
mesmo fazer cavar o porto em suas partes menos profundas.
Porém, além de serem já as correntezas actuaes, para o
porto do Recife, um inconveniente bem grande, sua in-
tensidade prejudicaria muito á qualidade e mesmo á segu-
rança do porto: este systema, como passamos a demonstrar,
não teria feliz êxito.

l.° Porque os trabalhos necessários para deter as aceumu-
lações de areias determinariam uma ressaca no porto, prin-
cipalmente na quadra dos ventos de NE.

2.° Porque, se este processo detivesse o entulho de areias
no porto, determinaria um outro diante de sua entrada.

Para demonstrar o primeiro ponto faremos notar primeira-
mente que é mister, para impedir o deposito de areias no
porto, estreitar a parte mais larga de maneira a formar ou
a manter uma largura pouco mais ou menos uniforme que
dê logar a uma correnteza de uma intensidade constante ;
de outra sorte haveria nos portos mais largos uma dimi-
nuição de velocidade, e por conseguinte um deposito de
matérias quer vindas dos rios, quer dos logares em que
no porto a correnteza fosse mais forte.

Isto terá logar qualquer que seja a velocidade da cor-
renteza.

Afim de utilisar as correntezas do porto para a destruição
das accumulações de areias é mister pois diminuir a sua
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largura desde o arsenal de marinha até o pharol, e construir

por conseguinte uma muralha parallela ao recife e que parta
do dito arsenal. Ora, desse trabalho resultará grande ressaca
no porto em marés altas e pelos ventos de NE. que sopram
em Pernambuco quasi constantemente por mais de dous
mezes no anno.

É evidente com effeito, que a porção submersa do recife
comprehendida entre a barra do Picão e a Barra-Grande
está, sobretudo quando fica coberta por uma altura de água
sufíiciente como na preamar, nas condições mais favoráveis

possível para produzir ondas do fundo; porque sabe-se que
este gênero de vagas é devido unicamente aos escolhos sub-
marinhos.

No estado actual do porto estas vagas vêm-se quebrar
directamente, não contra um cáes que as pudesse repellir
lançando-as no porto, mas contra uma praia em declive
suave que as reenvia na direcção de que partiram, ao mesmo
tempo que as enfraquece. Assim pois, póde-se dizer que o
porto de Pernambuco deve sua tranquillidade interior á
mesma fôrma da praia que não pôde reflectir no porto as
ondas do largo, ainda mesme durante os ventos de NE. A
existência dessas vagas é muito sensivel no Poço ; mas como
ellas ahi não interferem , a ressaca é pouco sensivel.

Construa-se, ao contrario, uma muralha parallela ao re.
cife e que parta do arsenal de marinha ; as vagas do largo
com os ventos de NE. virão reílectir-se contra a parte saliente
desta muralha n'um angulo muito pequeno para com o mar;
a reflexão por conseguinte da pequenhez do angulo será con-
sideravel; as vagas reflectidas penetrarão no porto e lá en-
contrarão o recife que as reenviará de novo á praia debaixo
do mesmo angulo. Ora, nestas diversas reflexões, as linhas
quebradas descriptas por um ponto de uma vaga encontrarão
em diversos pontos linhas descriptas por um outro ponto

<•
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de uma outra vaga parallela; e como os trajectos apre-

sentam differenças nesses pontos de encontro, haverá ne-

cessariamcnle interferência das vagas diversas que, ora se
ajuntarão, ora se destruirão, produzindo uma ressaca muito
violenta e uma agitação das vagas no porto ainda maior do

que no próprio Poço.
Está representada na carta a marcha de duas ondas dando

logar a uma interferência deste gênero. A muralha e as
duas ondas consecutivas a e b são representadas com a côr
azul. Ora, quando a linha quebrada a c d fôr igual á linha
b d é visível que a onda directa ka onda reflectida a che-

garão igualmente no ponto d onde ellas se ajuntarão.
Depois ellas se ajuntarão ainda no ponto e como o indicam

as figuras, e assim consecutivamente. Ainda mais: pelas
reflexõessuccessivas pôde acontecer que 3,4, 5 ondas se-
melhantes se ajuntem , e então haverá uma ressaca de vio-
lencia tal qne o porto não offerecerá segurança alguma.

É muito sabido pelos engenheiros de trabalhos hydrau-
licos que a construcção das jetées e dos molhes na entrada
dos portos produz ressacas muito freqüentemente, e até
mesmo tem acontecido muitas vezes que muitos portos têm-
se tornado agitadissimos e mesmo inhabitaveis por causa
dessas jetèes. Acerca disso posso citar como exemplo o porto
de Antibes em que foram obrigados a destruir uma jetèe que
se havia construído; o antepor to do commercio em Cher-
bourg e o porto da Ciotá onde também foram obrigados,
depois da construcção toa jetèes, a construir uma espiga ou
muralha perpendicular ao cáes da entrada para destruir a
ressaca e afim de evitar a entrada das águas reflectidas;
mas este ultimo remedio não se poderia applicar em Per-
nambuco, visto que tal espiga pondo um obstáculo ás cor-
realezas e reduzindo o canal a um só logar produziria uma
accumulação de areias.



19§8 REVISTA BRAZILEIRA,

Eu o repito ainda: o porto do Recife está nas condições
as maus favoráveis para ter no seu interior, com a construo-

çãtfâo muro em questão, uma ressaca violenta; pelo que
eu creio chamar a attenção do governo sobre este ponto;
tant# mais quando uma tal muralha já foi proposta, além
de que é uma obra dispendiosa que muito provavelmente
serise-hia obrigado a destruil-a depois. Agora devo dizer que
o augmeíito das correntezas no interior do porto, se bem que
evite as accumulações de areias aduaes, daria origem a
um* outro diante da entrada do porto e apenas um pouco
mais longe.

É evidente com effeito que no logar em que acabar o canal
do porto as águas das correntezas espalhar se-hão sobre uma
grande superfície perdendo a sua velocidade, pelo que as
areias em suspensão se assentarão no fundo. Augmentando.
se, pois, a correnteza no porto, não se conseguirá tirar as
areias que obstruem a entrada, mas sim transportai-as para
o Poço onde se depositarão. Ora, o Poço não tem bastante
profundidade para receber estas areias sem inconvenientes.
Umà pequena elevação no seu fundo seria tão prejudicial ao
porto de Pernambuco como o banco actual diante do forte
do Picão.

A observação que faço aqui de que o augmento da corren-
tezano porto não faria mais do que levar um pouco mais
longe, para a entrada, o banco que obstrue a primeira parte
delia; não é uma observação puramente theorica. Ella pôde
apoiar-se em numerosos exemplos.

Por toda a parte em que se tem empregado as chasses para
remover os bancos de areia, novos depósitos se tem formado
um pouco mais longe, apresentando o mesmo inconveniente
quede antes, em pouco tempo.

Algumas vezes, como em Boionha, tem havido um me-
lhoramento momentâneo; em breve porém, desde que o



HTDROGRAPHIA. 199

regimen da entrada do porto fica novamente estabelecido de
um modo fixo, as vantagens desapparecem quasi completa-
mente.

Em geral, tem sempre logar a formação de novos depo-
sitos. É justamente o que acontece na extremidade do canal
do Havre, em Dunkerque, em Calais, em Dieppe, etc.

Pensou-se antigamente que, em attingindo a grandes pro-
fundidades, um pouco ao largo, o deposito não se poderia
mais formar e seria acarretado pela correnteza litoral. Mas
os fados apresentam-se para combater esta opinião. Assim,
em Dunkerque deu-se aos diques {jetêes) uma immensa ex-
tensão para impeliir o deposito.

As areias levadas além do prolongamento das jetées têm for-
mado ahi, entretanto, novos bancos; pelo que algumas
partes que tinham mais de quatro metros de profundidade,
têm presentemente menos de um metro, e isso produzido
em um pequeno numero de annos. Em Calais, por exemplo,
houve esse resultado.

Logo, ainda que se empregue as chasses, quer naturaes,
quer artificiaes para a conservação do porto, não se chegará
nunca a impedir o deposito de areias. Debalde seoreflue
para o mar alto; o deposito se formará sempre.

Empregam-se estes meios, é verdade, nos portos da Mancha
e em alguns do Oceano e do Mediterrâneo, mas é porque as
accumulações de areias vêm do mar, e mesmo porque não
ha outros remédios.

Os portos que têm necessidade desses meios desappare-
cerão, cedo ou tarde; não lendo a arte outro fim senão
fazêl-os durar o mais tempo possível, impellindo sempre os
depósitos, á medida que se vão formando, nas partes em

que o mar é mais profundo.
Para isso alongam-se as jetées ou multiplicam-se as chasses:

a estes meios junta-se as exeavações sobre muitos pontos,
R. B. IV W
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mas é sempre tal a abundância dos depósitos que a arte não

pôde chegar a dar a estes portos um regimen definitivo. Em

tal caso, porém , não está o porto do Recife. Como o temos
visto, a accumulação de areias marítimas não é tão impor-
tante; pelo que póde-se achar meios muito efíicazes.

Em resumo. É mister renunciar ao projecto de expellir as
areias do porto por meio do augmeiito de sua correnteza ,

porque este meio apresentaria os inconvenientes seguintes:

1.° O augmento de uma correnteza já prejudicial.
2.° A creação de uma resaca perigosa no porto.
3.' A obstrucção da entrada do porto diante do pharol.

Quanto á canalisação desejada dos rios, verdade é, de-
baixo do ponto de vista do commercio e da salubridade pu-
blica, queellapoderia diminuir os depósitos, mas de ne-
nhuma sorte os destruiria.

Somente com grandes despezas poderia ser feita esta ca-
nalisação, de maneira que diminuísse o entulho notável-
mente, mas o commercio não exige que os rios sejam
inteiramente canalisados por meio de muros; e mesmo,
qualquer que fosse o capital empregado nessa obra, as
grandes chuvas e até mesmo os ventos entulhariam o seu
leito com as areias que as correntezas acarretassem para o
porto. Em summa, a canalisação diminuiria, mas não aca-
baria os depósitos.

Não podendo portanto ser o porto melhorado pelo aug-
mento das correntezas interiores, e sendo a canalisação dos
rios um meio insufficiente para impedir as accumulações de
areias, o único meio de que podemos lançar mão é o desvio
dos rios, sendo este desvio evidentemente possível. Para
obtê-lo, basta cavar un canal no aterro dos Afogados, sendo
elle coberto por uma ponte para que haja communicação ,
por terra, do bairro de Santo Antônio.
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Depois da construcção deste canal, póde-se fechar a en-

trada actual do Beberibe, comprehendida entre os bairros

de Santo Antônio e do Recife, sendo-as águas por este meio

impedidas para o fundo do porto. Feito isto, nada mais se

tem a fazer do que isolar completamente o porto; o que se

obtém unindo por um muro solido o bairro de Sanlo Antônio
ao Recife pelo limite Norte da Barreta.

.As águas dos rios correndo então ao Sul deste muro ir-se-
hão lançar no mar não sò pela mesma Barreta, como tam-
bem pelo logar denominado Ponta do Pina, e parte dellas
na preamar por cima do recife submerso ao Sul da Barreta.

Desfarte estaria effectuado então o desvio.
Estes diversos trabalhos estão notados na carta com a côr

vermelha.
Examinemos agora «as vantagens e os inconvenientes deste

systema.
As primeiras consistem :
1.° Em que o porto assim isolado, não recebendo mais

areias fluviaes, poderia ser melhorado petos trabalhos d'arte,
conservando-se neste estado constante.

2.° Em que as fortes correntezas que atravessam, e que
necessitam de precauções especiaes para atracar os navios,

desapparecerão.
Quanto aos inconvenientes, sò ha um : é que as canoas

carregadas de produetos do interior não poderiam effectuar,

directamente, a sua descarga no porto. Porém este incon-
veniente desapoareceria fazendo em um dos muros que se-

param o porto dos rios uma comporta que pudesse ser aberta

na preamar - caso em que os rios são navegáveis - e se

fechasse na maré baixa.
Cumpre, todavia, prever duas objecções.
1 * Notou-se particularmente nos portos da Mancha e do

mar do Norte que, em geral, nos portos que se entulham a

'O m 
m\

? SLR. |
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suppressão da inundação de grandes terrenos situados atrás

do porto e cobertos nas altas marés, dessecando, mais ou
menos, completamente, na maré baixa, tinha por fim aug-
mentar a obstrucção do porto. Este facto foi observado, so-
bretudo, em Ostende; mas elle se reproduzio sobre muitos
outros pontos dos mares que acabo de citar.

Em geral está admittido que não se deve supprimir senão
com muita circumspecção os terrenos inundados que d«o
logar a correntezas immensas sobre o porto a cada.maré.
Mas este principio deduzido dos exemplos tomados nos lo-

gares em que a accumulação de areias é marítima applícar-
se-ha também ao porto do Recife onde, como vimos, a
accumulação de areias marítimas é insensível ? É evidente que
não. No caso das accumulações de areias marítimas, a causa
das vantagens da inundação de grandes terrenos é facil de
reconhecer. As areias trazidas ao porto são provenientes
das correntezas produzidas na maré crescente pela inun-
dação dos ditos terrenos, conduzidas em parte sobre essa
superfície inundada, ficando apenas no porto, em vez da
totalidade, a mais grossa areia. Chegando nas terras inun-
dadas a areia se detem pela destruição da correnteza, e
quando as águas diminuem, essa areia é apenas parcial-
mente reconduzida por ellas por causa, provavelmente, da
pouca agitação de sua grande superlicie : emquanto que no
caual do porto o augmento da correnteza leva uma parle
das areias trazidas pela maré crescente. A accumulação de
areia desde então tem logar mais fortemente atrás do porto
do que na sua entrada, e a suppressão das terras inundadas
faz com que o entulho proveniente do mar se detenha no
porto. É evidente porém que, se esta accumulação de areia
marítima não existisse; a inundação das terras atrás do
porto seria mais prejudicial do que útil; pois que não faria
mais do que dar ao porto correntezas violentas sem proveito
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al*um. Tal é o caso do porto do Recife, onde a accumulação

de° areias, em vez de vir do mar, vem precisamente das

terras inundadas, isto é, dos rios.
Notemos, todavia, sobre este assumpto que no Recife

mesmo a grande lar jura dos rios e dos pântanos que com

ellecommunicam inundando-se na preamar é uma vantagem

emquanto os rios tiverem sua foz no porto; porque a corren-

teza da maré crescente angmentada pela superfície dos ter-

renos inundados tem por fim levar para o leito dos rios, da ma-

neiraque acabo de indicar, uma parte das areias depostas

por ellas no fundo do porto, e por conseguinte diminuir o

entulho que teria logar se os rios fossem mais estreitos e os

pântanos contíguos aterrados.
Nisso acha-se a explicação do facto de que as areias as

mais finas não se depositam na parte do Norte do porto.
Se tal não acontecesse, a parte mais fina da areia que

os rios trazem deter-se-hia com abundância no Poço, além

do deposito das grossas areias diante da barra do Picão

quando a velocidade da correnteza na maré de crescente

viesse a desapparecer por causa do alargamento do leito.

No estado actual, ao contrario, as vagas do fundo que
tendem incessantemente a impellir a areia fina para a barra

do Picão conduzem-na a um ponto onde a correnteza da

maré crescente pôde espalhal-a e leval-a de novo para o

fundo do porto e para o leito dos rios que a formaram.

Vê-se, pois, por esta consideração que a canahsaçao dos

rios poderia tornar-se provavelmente muito prejudicial ao

porto, em vez de lhe ser proveitosa, se se deixasse a foz

destes rios sobre elle. Pelo que importa, para poder effectuar

sem inconvenientes esta canalisação reclamada pelo com-

mercio e salubridade publica, desviar primeiro que tudo

estes rios da maneira que indicamos. Por esse desvio dos

rios, havendo desapparecido a accumulação de areias no
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porto, a existência dos grandes terrenos inundados toma-
se inútil á conservação do porto.

2.a A segunda objecção é relativa á possibilidade das
inundações da cidade do Recife. Traía-se de ver so, pelo
desvio proposto para os rios, a cidade não fica mais ex-
posta a ser inundada que d'antes.

Ora, é evidente que, se se dá aos rios para, a sua sabida uma
abertura, não de uma secção somente, porém de uma lar-
gura igual á que elles têm hoje, as condições serão iden-
ticas: emquanto, ao contrario, ellas se melhorarão dando-se
uma largura e uma secção maiores. Nada impede de abrir
o canal no aterro dos Afogados com uma largura tal que
haja melhoramento nas condições actuaes. Para a en Irada
no alto mar, que me parece já ter uma secção sulíiciente ,
póde-se ainda alargar a abertura da Barreta até o ni vel das
marés baixas: trabalho de uma execução fácil, podendo-se
dar a este alargamento uma importância em proporção dos
melhoramentos que se pôde fazer na situação da cidade do
Recife sobre a possibilidade das inundações. Esta questão
pôde portanto ser considerada como completamente indepen-
dente da do melhoramento do porto. Resta entretanto exa-
minar, conforme as justas observações feitas pelo Sr. conse-
lheiro Cândido Raptista de Oliveira logo depois da publicação
do extracto deste relatório: se a direcçâo das correntes de
sahida não é tal que um vento impetuoso fosse diminui-las
todas simultaneamente e por conseguinte causar uinaaccu-
mutação de águas que se espalhariam sobre o solo da cidade.

No estado actual das cousas o braço direito do Capiberibe
penetra no fundo do porto seguindo uma direcçâo que faz
um angulo de 135°, pouco mais ou menos, com aquella
pela qual sahe juntamente para entrar no porlo o braço es-
querdo do Capiberibe e o Beberibe. No caso de desviar-se
os rios esse angulo deve diminuir de 45° quasi. Ficam por-
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tanto ainda 90° pouco mais ou menos entre as duas direc-

cões O mesmo angulo existe para as duas sahidas para o

alto mar, uma pela Hamta, a outra pelo intervallocom-

nreluMidido entre o recife e a terra na direcção do Sul. O

nerieo não seria portanto augmentado. Como no caso actual,

um mesmo vento não poderia ser direclamente opposto a

todas as desembocaduras. O caso em que o vento actuasse

pelas suas componentes, apresenta só uma ligeira differença;

norém este caso é pouco para temer-se, porque então a acçao

do vento acha-se quebrada pelo obstáculo opposto por uma

das margens. Todavia, para que objccção alguma possa ser

fundada sobre esle ultimo caso, sobretudo porque eu^con-

sidero a cidade do Recife como exposta a uma inundação no

estado actual das cousas, no caso de grandes chuvas pre-

cedendo uma grande maré de equinoxio, e de um vento

impetuoso perpendicular á costa acompanhando esta ultima

eu creio que convém alargar o canal que ha por detrás da

ilha do Nogueira, e cortar segundo o sen VfZTZ*
a Ponta ,1o Pina, para que no caso de necess.dad atolaü-

dade das águas do Capiberibe possa tomar esta.»e

deixar ao Beberlbe só a s «hida pelo canal proposto dos Afo-

^O 
novo canal de que (alio deverá sahir para o^nte

de u ..a porção do recife «po está submerso em muitos

pontos. Jtecanalé marcado sobre a carta e sobre «am

Sen lime, de um lado, desembaraçar »«^*J*"J

das águas do Capiberibe, e de outro, sobretudo, levar po

um caminho mais corto as águas deste ult.mo amar,,W

tindo de utn ponto onde o seu nivel e suporto.'^J*

el.es têm na cidade, «le sorte a augmontar a co ento de

sahida. Emlim, as duas sahidas espec.aes do Capbebe,

a do seu braço direito e o novo canal, fartam entre s. um

angulo de 90°.
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Quanto ao Beberibe podia-se também dar-lhe uma segunda
sabida mais curta e com uma corrente mais rápida do que
pelos Afogados. Bastaria para islo cortar por um canal oisthmo de Olinda no ponto E.; porém depois do que dis-semos precedentemente sobre a formação do isthmo deOlinda, é evidente que esta abertura seria immediatamente
tapada pelas areias do rio repellidas pelo mar. Haveriasempre algum trabalho para conservar esta abertura. Pararednsir este trabalho o mais possível seria preciso ter ocanal fechado por uma comporta em tempo ordinário, eabrir unicamente no caso de perigo para a cidade.

Dever-se-hia também temer que uma parte das areias,
sobretudo nesta abertura, não fosse levada para o porto.
Para prevenir este effeito seria preciso construir uma mu-
ralha ou espiga perpendicular á cosia e unir ao Norte da
Barra-Grande o recife ao isthmo de Olinda sobre um ponto
collocado ao Norte do forte do Buraco e ao Sul do canal de
que fallo á urna distancia deste ultimo igual ao terço quasi
da distancia ao forte do Buraco. Creio que o canal do Sul
para o Capiberibe é sufflciente e que o canal E não é in-
dispensável: porém , se ainda com o canal do Sul restasse
algum temor para a cidade, este canal E seria ainda um
remédio nestas circumstancias para o porto com o soecorro
de algumas precauções.

O processo, que consistiria em melhorar o porto peloaugmento das correntes interiores e que eu já combati, é
também aquelle que mais augmentaria as probabilidades
de inundação da cidade, porque fechar aos rios todas as
sahidas, menos o canal do porto, é diminuir a largura das
sahidas actuaes; além disso, um vento impetuoso vindo do
Norte 20° E., direcção do vento freqüente em Pernambuco ,é directamente opposto á corrente única do canal do porto.As objecções que eu já apresentei anteriormente a este
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projeeto, tenho ainda que acerescentar que augmentaria as

probabilidades de inundação da cidade.
Do exame que acabamos de fazer dos tres systemas que

podem ser propostos para dar ao porto do Recife um regimen

constante: a saber - o augmento da correnteza interior , a

canalisação dos rios, e o desvio destes ultimos, resulta que

este ultimo só satisfaz*m+ basta para o fim desejado : pelo

que julgamos devêl-o propor.
Não basta porém conduzir o porto a um estado constante,

é mister ao mesmo tempo por trabalhos ffartft convenientes

tornal-o tão vantajoso quanto fôr possível.
Eis a questão de que nos vamos agora oecupar.

O ponto mais importante e mais urgente è tirar-se o banco

que em face do forte do Picão obstrue a entrada. Isto pode-se
fazer com as barcas de exeavação ajudadas, no caso de ne-

cessidade, por chasses como indicamos mais adiante, em

pouco tempo e sem despezas muito grandes. Tanto mais que

estas despezas podem ser reduzidas, podem ser mesmo

annulladas por uma boa coordenação dos diversos trabalhos.

Nós vimos com effeito que para desviar o curso dos rios

seria preciso construir um muro que partindo da margem

esquerda du braço oriental do Capiberibe para o forte dns

Cinco Pontas, se dirigisse á extremidade do Norte da to-

reta que deveria ficar aberta. Porém seria bom dar a este

muro, que teria já a vantagem de pôr f:,ra do porto nma

parle dos bancos de areia situados ao Sul, uma forma que

tornasse o porto tão regular quanto possivel. Para isto dar-

se-ha a este muro uma direcção perpendicular ao recife sobre

um comprimento de 220 braças a partir do Norte da Bar-

reta; depois se dirigirá para o Norte, formando um angu o

de 45P pouco mais ou menos com a. primeira direcção, ate

o encontro com o bairro de Santo Antônio. Além disso far-se-

ha, a partir da ponta do bairro de Santo Antônio, junto da
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igrejade Santa Rita, um outro muro parallelo ao recife que irá
reunir-se ao primeiro próximo á curvatura. O intorvallo B
entre estes dous muros c a terra poderá ser aterrado por
meio das areias exlrahidas da entrada do porlo e de outras
regiões pouco profundas, particularmente da porção dos
bancos de areia chamados Coroa dos Passarinhos, que fica
no porto, do que resultaria uma superfície de terrenos de
42,000 braças de muito grande valor e que poderá ser ven-
dida. Esta venda, segundo todas as appauencias, reduzirá
as despezas da. excavação á uma muito pequena quantia, e
pôde ser mesmo que as compensasse inteiramente. Pelo
limite que acabo de indicar o porto apresentaria ainda uma
superfície de 250,000 braças quadradas que depois da ex-
cavação poderia ser inteiramente aproveitada. Sua extensão
seria pouco mais ou menos de 1,400 braças e conseguinte-
mente sua largura média de 18(5 braças pouco mais ou
menos.

Depois da suppressro das grandes correntezas do porto
pelo desvio dos rios e da do movimento das vagas pela ele-
vação do recife, como indicamos, o porto do Recife teria
a tranquillidade de um bassin , assim como pela excavação
dos grandes fundos que lhe augmenlaria a superfície na
qual poderiam estar a nado os grandes navios: elle seria, na
sua totalidade, considerado como um immenso bassin de flot.Comi iguaes condições, que permiitirâo que os navios se ap-
proximein mais, sua superfície é mais que sufíiciente, e até
mesmo este porto seria um dos maiores do mundo; em-
quanto que assim com as correntezas que elle tem, é apenas
muito parcialmente utilisado.

A elevação do recife junto da ponta da muralha já levan-
tada sobre elle ao Sul do forte do Picão até á Barrnta, é-um
trabalho essencial para destruir completamente a agitação
das vagas no porto.
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Quanto ás despezas desse trabalho, ellas serão compen-
sadas pouco mais ou menos pela utilisação do recife, tam-
ben levantado, para construcção de armazém para o com-
mercio, como já o fez ver uma commissao composta dos
Srs. Mello Rodrigo, Theodoro de Freitas, Elisiario Antônio
dos Santos è José Manoel Alves Ferreira.

No plano que eu proponho para o melhoramento do porlo,
a communicação estabelecida por terra afim de fechar a
entrada do braço oriental do Capiberibe entre o bairro de
Santo Antônio e o recife, daria a esta ultima muralha, assim
elevada, urn grande valor, quanto ao objecto em questão:
assim como também a venda dos terrenos comprehendidos
sobre o recife poderia compensar, ou ao menos diminuir
consideravelmente as despezas de elevação; ao passo que
as construcções sobre o recife dariam ao interior do porto
um abrigo contra os ventos que sopram em Pernambuco em

permanência na metade E. do horisonte.
Pelos trabalhos que precedem, aos quaes é preciso ajuntar

a construcção de um molhe em vez da ponte do Recife e
a abertura de um canal no aterro dós Afogados afim de
desviar os rios, se poderia ter destruído já os principaes in-

convenientes do porto; a saber: sua obstrucção pelas areias,
suas fortes correntezas, a agitação das vagas no seu interior,
e mesmo a acção dos ventos: restam ainda, porém, os

inconvenientes da manobra no Poço para entrar se no porto.
Este ultimo inconveniente poderá ser destruído quasi com-

pletainente, de uma maneira provisória pela subvenção de
um rebocador a vapor encarregado de rebocar parcialmente
os navios, quer saiam, quer entrem. Isso tornar-se-hia,
entretanto , ulterioi mente e em pouco tempo , se os outros
trabalhos de melhoramento effectuados permittissem que o *

porto tivesse a importância que deve ter, útil para recorrer

a meios mais poderosos.
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Duas disposições podem ser tomadas com este fim. A pri-
meira consiste em excavar a barra do Picão e delia fazer a
entrada do porto; a segunda, ao contrario, a entulhar esta
barra e a elevar o recife até á Barra-Grande. Este ultimo
trabalho pôde ser feito com facilidade, visto a pouca pro-
fundidade deste recife abaixo das baixas marés. A elevação
em questão pôde ser effectuada solidamente por meio de
blocs artificiaes de argamassa formada com areia e cal hy-
draulica.

Menos custoso seria elle do que a excavação submarinha
da barra do Picão, e como sobretudo teria por fim augmentar
consideravelmente o porto, fechando ao mesmo tempo o
vasto e profundo espa;o do poço no seu interior, merece a
preferencia sobre a excavação da barra do Picão.

Se se fizesse o canal E no isthmo de Olinda para diminuir
as probabilidades de inundação da cidade, trabalho que,
como temos dito, acarretaria comsigo provavelmente a cons-
trucção de uma muralha unindo a terra próxima a este
canal ao recife e perpendicular á este ultimo. Haveria, tam-
bem, vantagem em elevar o recife ao Norte da barra afim
de diminuir a agitação do mar no Poço, e augmentar a
superfície deste, no qual existiria um ancoradouro seguro.

O Poço assim limitado offereceria uma superfície submersa
nas baixas marés de 303,000 braças cuja metade seria pro-
pria para ancoradouro. Esta superfície se dividiria assim,
ao Norte da barra, em frente e ao Sul desta ultima :

Ao Norte da barra  68,500 braças.
Em frente da barra  132,000 idern.
Ao Sul da barra  102,500 idem.

303,000 idem.
A parte collocada diante da barra seria um pouco agitada,

porém o resto formaria um muito bom ancoradouro no qual
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os navios poderiam entrar e sahir com qualquer maré tanto
de dia como de noit3, comtanto que se tomasse a precaução
de marcar a entrada com um pharol. O Poço formaria assim
no porto uma enseada muito segura.

Eu tenho agora algumas considerações a accrescentar
quanto ao augmento de profundidade a dar aparte Sul do
porto, profundidade que seria conveniente tornar uniforme
sobre toda a superfície afim de poder-se utilisar os cáes tanto
do lado de terra como do do recife para o descarregamento
dos navios. A excavação poderia ser feita por duas barcas
de excavação ; porém seria melhor utilisar-se toda esta parte
Sul do porto para fazer-se delia um immenso bassin. Poder-
se-hia fazer um múlhe partindo da extremidade Sul do bairro
do Recife e vindo unir-se perpendicularmente ao recife.

Por este molhe, no qual se abriria uma abertura e portas,
se isolaria o Sul do porto. A excavação deste bassin poderia
então ser feita a secco fechando momentaneamente por um
batardeau a abertura conservada no molhe para a entrada
do bassin. Quanto ao molhe, seria fácil a sua construcção
em pouco tempo por meio do batardeau, cujo intervallo
seria cheio por uma mistura de pedras e betons. Este molhe
não se acha marcado na carta porque não é indispensável
ao projecto que proponho, mas elle seria um melhoramento
importante, e que unido á elevação do recife ao Norte do

pharol do Picão, daria ao porto do Recife as condições de
um perfeito porto, istoé, enseada, anteporto, e bassin de

flot gigantesco de nivel constante e com uma superfície de
155,000 braças.

Restaria para o anteporto uma superfície de 95,000 braças
das quaes 59,000 formariam o anteporto propriamente dito
desde a alfândega velha alé o meio da distancia entre o
arsenal de marinha e o forte do Picão, região na qual as
ondas do fundo não poderiam penetrar. Se se fechasse a
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barra do Picão, e elevasse-se o recife ao Norte, a mesma
vantagem teria logar para as 36,000 braças restantes. A
transformação do Sul do porto em bassin de flot teria ainda
a vantagem de tornar impossível toda a accumulação nova
de areias nesta região depois da sua excavação , mesmo no
caso em que houvesse accumulação de areias marítimas.

É evidente, com efTeilo, que a conservação do nivel de
água na altura das altas marés, nesta parte, tornaria nulla
a correnteza que entra, e por conseguinte o transporte de
areias. É verdade que a perda d'agua pelas portas e a diffe-
rença das marés consecutivas fazem ligeiramente variar o
nivel em um bassin de flot, porém não pode haver correu-
teza senão no momento da abertura das portas, isto é, pro-
ximo ao instante da mais alta maré, instante em que o crês-
cimento de altura em um tempo dado é mínimo, de sorte
que a correnteza é então quasi nulla. Ora, o calculo faz ver
que esta correnteza, suppondo mesmo as portas abertas, não
seria no momento do máximo, e por uma maré de equinoxio,
mais do que um meio palmo por segundo diante da alfan-
dega velha, Esta correnteza é já bem fraca para agitar as
areias.

A correnteza, próximo ás altas*marés, será muito pe-
quena ainda em relação a estas ultimas, e conseguintemente
o transporte de areias da entrada do porto para o fundo
seria impossível. Pela mesma razão a correnteza no ante-
porto, cujo máximo, se se não fechasse a região Sul parafazer um bassin de flot, seria de meio palmo por segundo
nas partes mais estreitas. Seria a seu turno quasi aniquilada,
e as areias do Poço não seriam levadas nas marés enchentes
para o auteporto. Em resumo: a separação do Sul do
porto para formar-se um bassin de flol, seria vantajosa
para sustentar a estabilidade desta parte Sul, e favoreceria
a do anteporto no caso em que a accumulação de areia
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marítima, em logar de ser totalmente nulla (como tudo
nos leva a crer, como temos exposto no começo deste
arliço), seria, apezarde toda a previsão, ainda um pouco
sensível.

Para não deixar nenhuma inquietação sobre as conse-
quencias do plano que proponho, eu vou agora, examinar
o que se passaria na entrada do porto no caso em que a
accumulação de areia marítima fosse completamente nulla.
Acabamos de ver que as correntezas seriam reduzidas a um
tal grau de fraqueza para a separação do Sul do porto, para
formar-se um bassin de flot, que não se deveria temer que
ellas favorecessem esta accumulação de areia do lado da en-
Irada; e de uma outra' parte que toda a accumulação de
areia no Sul seria impossível. Porém junto á entrada ficam
as ondas do fundo que hoje ahi accumulam os depósitos dos
rios perturbando a sua correnteza. Quando os rios forem
desviados, este primeiro gênero de acção desapparecerá, e
então o effeito das ondas do fundo será de irnpellir as areias
para a praia augmentando a sua espessura, porque tal é o
effeito natural destas vagas quando não existem rios que
possam dar logar a bancos. Este effeito de ondas do fundo
não é para temer-se, porque pela retracção das areias feita a
secco nas marés baixas póde-se sempre impedir que as praias
cresçam.

Quero, porém, suppôr as circumstancias mais desfavo-
raveis, e admittir que, em contrario á sua acção ordinária,
as ondas do fundo possam accumular em bancos na entrada
do porto as areias do Poço, e quero fazer ver que ha um
meio fácil de destruir este effeito, e de reenviar ao Poço as
areias que delle sahissem. Ficaria, com effeito, no leito do
Beberibe, depois de fechada a communicação actual com o
porto por meio de um molhe substituindo o porto do Recife,
um vasto espaço A marcado sobre a carta e colorido de ver-
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melho, espaço que poderia ser tirado ao leito do rio, e utili-
sado das duas maneiras seguintes:

1.' Suppondo-se a accumulação de areia marítima nulla
conforme todas as previsões, poder-se-hia, depois de fazer-
se um càes partindo do bairro de Santo Antônio, próximo ao
palácio da presidência, e terminando no bairro do Recife,
próximo da fortaleza do Brum, aterrar este espaço que po-
deria ser vendido para construcções particulares, conser-
vando comtudo uma parte, F, que no caso em que não se
transformasse toda a parte Sul do porto em bassin de flot,
poderia servir para um pequeno bassin de flot de 1.50 braças
sobre 70, com planos inclinados sobre uma parte do con-
torno para facilitar as construcções de navios. A receita re-
sultante da venda do terreno serviria para cobrir as despezas.
Esla disposição é a que é figurada na carta aqui junta.

2.a Se se teme ainda a accumulação de areias marítimas,
póde-se construir o cáes do palácio à fortaleza de que fallo,
porém em logar de aterrar poder-se ha fazer um reservatório
de chasse cujo canal terminaria na entrada do anteporto no
meio da distancia da fortaleza do Brum ao arsenal de ma-
rinha. Este reservatório de chasse teria uma superfície de
quasi 40 hectares e igual á do reservatório de Calais cujas
doze primeiras chasses levaram mais de 100,000 metros cu-
bicos de areia. Por meio de duas jetêês fixas levava-se a cor-
renteza a desembocar a uma distancia do recife igual á do
arsenal de marinha ao mesmo recife. Servir-se-ha, portanto,
de guideaux em numero de 10 ou 15 para dirigir a correnteza
sobre os bancos que se qúizesse deslocar, e a impedisse de
fazer redomoinho atrás do lado do Sul do pjrto. Por uma
secção conveniente na abertura poder se-hia dar facilmente
á correnteza uma velocidade de uma braça por segundo que
tirasse não só as areias, porém também os seixinhos, e
conseguintemente possuir-se-hia um poderoso meio de ter
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sempre livre a entrada do porto, sem que aliás esta corren-
teza. que seria sufficiente fazer obrar por uma meia hora
nas grandes marés, perturbasse a tranquillidade da parte
do porto onde estivessem os navios ancorados. Creio mesmo
que seria conveniente unir este poderoso meio ás barcas de
excavação para desembaraçar a entrada do porto actualmente
obstruída. Se mais tarde se reconhecer, como é muito pro-
vavel, que a accumulação de areias marítimas não existe,
poder-se-ha aterrar o espaço A , utilisando-o para construo
ções. Gomo-a experiência tem provado que todo o effeito
útil das chasses é produzido em menos de uma meia hora,
e como neste intervallo o nivel no reservatório não abaixará
de uma meia braça, poder-se-ha então cessar a citasse, não
se tendo mais a temer que o movimento das vagas possa
arrastar as areia? do fundo do reservatório que será mais
baixo do que o batente das portas. No systema de chasse de
que fallo não se lem que temer a formação de depósitos de
areias no Poço. Se o mar, depois cia suppressão da corren-
teza dos rios, continuar a obstruir um pouco a entrada do
porlo, não seria senão com areias do Poço que se poderia
sem inconveniente reenvia-las ao logar que as forneceu.

Quanlo á Barra-Grande e ao Poço seria um grande erro
crer que as correntezas actuaes do porto podem servir para
conservar sua profundidade, porque oslas correntezas sahem
por cima do recife submerso ao Norte do pharol e pela barra
do Picão. As correntezas têm já naturalmente uma tendência
a elevar separa a superfície, e esta circumstancia de uma
sahida feita pela superfície é muito favorável a esla tendência
para que fique effeito algum sensível no fundo do mar. De-
baixo desta relação a persistência da profundidade da Barra-
Grande é ainda uma prova da ausência da accumulação de
areias marítimas. Em todos os casos a correnteza de chasses
de que fallo serviria para o mesmo fim que as correntezas

r. b. xv i&
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actuaes, e poderia mesmo por meio de um canal no isthmo
de Olinda ser levada a desembocar á vontade, seja no ante-
porto, seja diante da barra de maneira a servir alternativa-
mente de duas maneiras. Duas jetées a approximariam da
barra; barcas e guideaux dirigiriam então a correnteza. Estes
meios seriam muito mais poderosos do que a correnteza
actual que provavelmente não actúa até ahi; porém não
tem-se que temer ser obrigado a recorrer-se a elles. Eu não
os cito senão por segurança contra todas as hypotheses des-
favoráveis que se poderia fazer.

Sabe-se que as primeiras chasses que se dão num porto
produzem um effeito consideravelmente muito maior do que
as chasses ulteriores, e isto resulta por causa da profundi-
dade do canal, o qual augmenla a secção da correnteza e
diminue a velocidade.

Eu farei notar a este respeito que, se se atracasse muitas
linhas de barcas opposlas á passagem da correnteza de ma-
neira a destruir quasi completamente a correnteza super-
ficial, augmentar-se-hia o effeito da correnteza na sua parte
inferior, e em chasses consecutivas se determinaria uma
serie de excavações que augmentaria o effeito das chasses.
Não sei que este meio tenha sido empregado. Creio dever
recommenda-lo aos engenheiros.

Resumindo tudo que precede, eu concluirei dizendo que
o porto do Recife pôde tornar-se um dos portos mais vastos
e tranquillos do mundo pela execução dos trabalhos se-
guintes:

Io. Abertura de um canal no aterro dos Afogados com a
construcção de uma ponte sobre este canal.

2.° Construcção de uma muralha partindo do limite Norte
da Barreta pro!ongando-se sobre um comprimento de 220
braças perpendicularmente ao recife, depois voltando-se 45°
para o Norte a reuuir-se â parte Norte do canal precedente.
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Ao mesmo tempo construir uma segunda muralha parallela
ao recife e partindo do bairro de Santo Antônio, próximo
á igreja de Sanla Rita, vindo unir-se á primeira. Final-
mente, o aterro do intervallo dos dous muros por meio de
areias extrahidas do fundo do porto.

3.° Construcção de um muro solido ou molhe no logar
da ponte do Recife entre o quarteirão deste nome e o de
Sanlo Antônio.

4.° Elevação do recife por dous muros parallelos cujo in-
tervallo fosse aterrado, permittindo edificações que prote-
gessem o porto contra os ventos.

5.° Elevação do recife por blocs artificiaes desde o pharol
actual até á Barra-Grande com a construcção de um novo
pharol na entrada da barra. Este ultimo trabalho teria por
effeito tornar accessivel de noite a entrada do porto. Ostra-
balhos designados sob n. 5 podem ser adiados para depois
dos primeiros, empregando provisoriamente um rebocador.

6.° Construcção no leito do Beberibe de um cáes partindo
do bairro de Santo Antônio, próximo do palácio, e termi-
nando no bairro do Recife, próximo á fortaleza do Brum.
O intervallo entre o cáes e o mar (n, 3) serviria para um
reservatório de chasse cujo canal terminaria no anteporto
entre o arsenal de marinha e a fortaleza do Brum. Estabele-
cimento de duas turn-icate-aprou e construcção de alguns
guideaux moveis para guiar a correnteza chasse que seriam
empregados concurrentemente com as barcas de exeavação
para aprofundar a entrada do porto. O espaço do reservatório
de chasse poderia ser aterrado ulteriormente, se depois dos
trabalhos precedentes notar-se que o estado da entrada per-
manece constante.

Seria possível conservar, em caso de necessidade, o bassin
de flot neste espaço.
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7.° Construcção de um molhe perpendicularmente entre o
recife c a ponta Sul do bairro do Recife para transformar o
Sul do porto em bassin de flot. Este trabalho é dispensável,
porém seria vantajoso, e facilitaria a excavação indispen-
savel ao «Sul do porto. Aos trabalhos que precedem , a se-
gurança da cidade pôde exigir o alargamento do canal exis-
tente por detrás da ilha dò Nogueira, e a prolongação do
cabal j)òr detrás da ponta do Pina para uma sabida do
Capiberibe deste lado. Ao Norte póde-se lambem cortar o
tsthmo de Olinda por um canal E marcado sobre a carta.
Este ultimo trabalho exige outros ao Norte do poço descriptòs
no relatório, que permittiriam augmentar a enseada e ò seu
abrigo.

Rio de Janeiro, 39 de Janeiro dè 1861.

Dr. Emm. Liais.
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MELHORAMENTO
DO

PORTO BE PERNAMBUCO

Algumas nota» «obre os materlae» que «e deweew»-
preisav) lio* trabalhos tje meJhovamento «o porte
tia e|datfe do Hepife.

£ previncia de Pernambuco contém na sua parte sul pr#?
ximo de mar rochas, umas granitieas (enseada efeacia 4o
rje Una), outras, ophiojiticas (ilha de Santo Ale&oj, pr*
PFias para eonstrucção de muralhas de eáes, e de que m
poderia tirar partido nos trabalhos de melhoramento do
poFto 4o Recife. Estas rochas não são mais distantes do
parto, do que são de Cherbeurg os granitos das ilhas
Ghausey, aonde se vai tirar uma parle dos maieriaesque
se emprega no6 grandes trabalhps hydraul&os deite porte.
Osm^^riaes que indico seriam muito superiores aos tijolos
aejqajraente empregados no Recife. Em Çherbourg ha abun-
dancia de tijolos; o propio terreno que se tem casado para
construir*se o porto militar era, como todos oa terrenos
vizinhos atèama grande distancia, coberto deargilia prfr
pria para a fabricação de tijolos. Numerosas fabricas de 4i*
joloi m\$\m * e*kmm *Ma m mesma região,« flífceintfe
n\w m w*êmt mm razão, ãm* *wvif# £ete; m~
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feriu-se antes, querendo fazer-se trabalhos duráveis, ir-se
procurar o granito em todas as circumvizinhanças.

Porém, se a província de Pernambuco contém boas pe-
dreiras, desgraçadamente ella contém pouca cal, e a que
ahi se encontra não é hydraulica. Esta circurastancia me
induzio a chamar a attençãodo governo sobre as experiências
feitas recentemente em S. João da Luz por ordem do go-
verno francez para ensaiar-se um novo systema de betons
mais solido do que o beton ordinário e que não necessitasse
para a sua confecção mais do que o terço da quantidade de
cal geralmente empregada para os betons ordinários.

A questão é tanto mais importante quanto o emprego
mesmo dos granitos do Sul da província não dispensaria a
necessidade em certos trabalhos, taes como a elevação da
parte submersa do recife entre o pharol e a Barra-Grande,
de recorrer a. blocs artificiaes de betons de 25 a 30 metros
cúbicos, volume necessário para não ter que temer-se da
acção das vagas nas mais fortes tempestades, e muito grandes
para blocs extrahidos das pedreiras de granito e destinados
a ser transportados a uma grande distancia. O emprego do
beton seria igualmente necessário para os molhes destinados
a fechar uma parte do porto para delle fazer-se um bassin.

Os notáveis trabalhos de Mr. Vicot sobre os cimentoshy-
draulicos são universalmente conhecidos, porém elle não
resolveu completamente a questão do emprego de uma cal
qualquer. Um dos homens dislinctos da industria moderna,
Mr. Lèon Coignet, descobriu recentemente que, além da
mistura das terras cozidas ou das puzzolanas com a cal e
com as areias ordinariamente empregadas na confecção da
argamassa, seria preciso ainda, para obter uma massa que
pudesse resistir áágua do mar, empregar pouca água paraa solidificação da mistura, e sobretudo comprimir a massa.

Por esta compressão chegou-se a fabricar com uma cai
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qualquer em quantidade tres vezes menor do que para os

betons ordinários, Uocs artificiaes adquirindo em algumas

horas a dureza do granito, e resistindo á acção do mar como

os calcareos naturaes os mais compactos.
Para a composição deste betonmo é preciso senão mate-

riaes que se encontram na provincia de Pernambuco, a

saber: areia silicosa (ainda que possa mesmo ser de uma

natureza qualquer, porém a silicosa é a melhor), argilla que
se deve cozer; e uma pequena quantidade de cal.

Eis a composição da mistura:

Areia silicosa 6 partes.
Terra cozida * Parte-
Cai em pasta * Parte-

O processo para a fabricação de blocs artificiaes é o se-

8°Em 
Ío°ar de coar a mistura em moldes no estado de pasta

molle, como habitualmente se pratica, prepara-se-a no

estado de pasta pnlverulenta, isto é, po hnmido Introduz*

se-o depois no molde por camadas delgadas e agglomera-se-o

por uma piloagem operada por choque repetido de um corpo

duro e pesado. ,
Blocs feitos por este processo têm sido empregados no

mar em S. Jo5o da Luz, concurrcntementc com blocs fetos

pelo processo ordinário. A commissão encarregada do exame

verificou a sua superioridade.
A massa, com effeito, è compacta em vez de ser esponjo.a

como a qne resulta do emprego dos betons ordinários, et

água do mar não pôde penetrar no seu interior como nos

blocs formados por estes uilimos. DwMr*
Tudo isto leva-nos a crer qne se poderia . em Panam-

buco, d-ixar de fazer vir massas consideráveis de cimento

de Parker on dePortland de que não se tena nece_-idade
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senão para as juncturas. Se as empregasse para accelerar
ainda a solidificação dos betons, a quantidade seria muito
diminuta em comparação á que seria necessária sem o pro-
cesso de que acabo de fallar.

Me pareceria, pois, muito importante, antes de em pre-
hender os grandes trabalhos do porto do Recife, submetter
à experiência alguns blocs feitos pelo novo processo com os
materiaes mesmo da província. Seria isto melhor do que
referir-se somente ás experiências de S. João da Luz, onde
outros materiaes têm sido empregados.

Porém tudo promette um suecesso completo.
Seria importante, além disso, determinar pela expe-

riencia a dureza comparativa dos blocs assim feitos, uns
sem mistura alguma de cimento, outros com pequenas pro-
porções de cimento de Portland, afim de bem se fixar antes
dos trabalhos na escolha dos materiaes que reuniriam a
economia á solidez, não sacrificando uma á outra senão em
limites razoáveis.

•Por algumas experiências deste gênero é provável que se
poderia realisar uma immensa economia sobre os trabalhos
hydranlicos que se tem a fazer no Brazil. È mesmo provável
que os blocs assim feitos poderiam ser empregados em todos
os trabalhos do porto, mesmo para os cáes, com economia.
Haveria grande vantagem sobre o tijolo e custariam mesmo
menos do que os granitos do Sul da província de Pernam-
buco , porque elles seriam talhados pelo processo mesmo de
construcção, não acarretariam despezas de longos trans-
portes, estando os materiaes necessários para a sua con*
fecção quasi no logar onde tem de ser collocado.

Fevereiro de 1861.
Emm. Liais.
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Cabos electrlco» •ubmarlnho».

Os fios conductores interiores dos cabos electricos sub-

marinhos empregados até hoje são de cobre. Ora, o emprego

do cobre neste caso não me parece vantajoso, porque este

metal tem o defeito de tornar-se muito quebradiço quandoê
freqüentemente atravessado por correntes interrompidas/Pai

é a causa que forçou o abandono deste metal nas Unhas

aéreas onde a principio foi empregado.
No üm de pouco tempo os fios «Io pod.au, ma» res.st

á tensão e quebravam-se sob seu propr.o peso entre as

' 
Ora,' effeitos semelhantes podem dar-se nos cabos sub-

marinhos. Com effeito, a armadura P««J?e fe™"

os cabos eram envolvidos, tinha, comtudo, como 
£w»

niente de um fio enrolado em helice, o poder de alongar-se

facilmente sob seu peso. Somente o fio conducto. do^cab

era inestensivel. Desde que o fio, já pouco ré»,, entepor«

mesmo para um tão grande peso, tivesse alem.lwo*mdo

à experiências preliminares, podia faefimen quebraiao-

coUoca-lo, como com effeito muitas vezes tem acontecido.
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Porém, poderia mesmo acontecer que elle se quebrasse no
fundo do mar em um valle, por exemplo, onde o cabo não
tocando o fundo ficasse em suspensão.

Como sempre pôde acontecer que produza-se tensões,
como está provado para as linhas aéreas que os fios de cobre
acabam então por quebrar-se debaixo de seu próprio peso
pelos abalos eledricos na sua massa, o emprego dos fios de
cobre me parece inferior ao dos fios de ferro para os cabos
submarinhos. O ferro é, sem duvida, como prova a expe-
riencia, menos conductor que o cobre; porém compensa-
se este effeito por uma maior secção do fio.

Este augmento de secção tem além. disso a vantagem de
tornar o cabo mais solido para a sua collocação; sua menor
flexibilidade é também uma vantagem, pois que a expe-
riencia tem provado que elle se desenrolava mais rápida-
mente em ensaios anteriores.

O emprego do ferro tem uma outra superioridade. Este
metal cobre-se facilmente de uma camada continua de oxydo
que torna a sua superfície isolada e que é muito adherente.
Ora, póde-se aproveitar esta propriedade para tornar o iso-
lamento do cabo muito mais seguro (1).Eis aqui a disposição do cabo que me parece a melhor,
segundo o que precede.

O conductor central do cabo seria formado de um fio de
ferro de quatro millimetros de diâmetro e cuja superfície
seria fortemente oxydada. Applicar-se-hia depois uma ca-
mada de tinta que augmentasse o isolamento, formar-se-hia

(1) Talvez fosse possível que esta camada de oxycto pudesse ser formada de
perovydo de ferro, o qual é muito fixo e multo isolador, e offerece sobre o
piounri. a 

ynmm 
it preservar „ ferro coatraa oxyi.çn,embalo c,U3 o

prutoxydo a favorece por via de cimentarão. Não haveria mais do que simpli-ficar um pouco o processa actdahla applicação do peroxydo de ferro, o que me
parece muito possivel.
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uma ou duas bainhas de gutta-percha e uma bainha delgada
exterior de caoutchouc, que não se fende como esta ultima.
Tornar-se-hia a envolver o cabo de uma espessa camada de
estopa impregnada de breu e alcatrão, e se prenderia esta
camada de estopa por linhas alcatroadas enroladas em
helice.

O cabo estaria assim perfeitamente isolado, ao abrigo

dos effeitos das tendas da gutta-percha ; poderia ser mer-

gulhado desta maneira sem armadura exterior em mares

profundos, isto é, em águas tranquillas.
Porém , approximando-se das praias, as vagas poderiam,

fazendo-o attritar contra os rochedos, gastar a corda ex-

terior e a gutta-percha. e então seria preciso uma armadura

melallica.
Se se fizesse a armadura exterior de ferro não haveria

duração, provando a experiência recentemente que nos

cabos immersos durante muito pouco tempo esta armadura

em certos pontos tem sido completamente corroída. A gal-
vanisação não preserva o ferro debaixo tfagua, ea ao menos

não o protege senão durante alguns dias, depois dl que des-

appareceazincadura. Poder-se-hia cobrear esta armadura,
ou tornar a cobri-la de peroxydo de ferro , porém no

attrito , as partes em contacto seriam immediatamente des-

cobertas e a oxydação se faria mais enérgica sobre estes

pontos pelo contacto de duas substancias differentes juntas.
Seria melhor fazer esta armadura de fio de latão de um

millmietro de diâmetro. Assim construída esta armadura nao

custaria mais cara do que as armaduras de tio de ferro gal-
vanisado de quatro millimetros de diâmetro. O cabo seria

menos pesadoe mais solido, porque sua solidez nao procede
desta armadura, é o contrario que tem logar.

A armadura é somente para proteger o envoltório isolador

contra os attritos.
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Porém, antes de pôr a armadura de latão, se GQlloe$$
uma nova fiada de cordas enroladas em helice, e se aper-
taria fortemente o cobre por cima.

Servir-se-hia além disso, para a conservação deste fio de
cobre, dos meios que se emprega para a do doublage.

Poder-se-hia ainda proteger esta armadura que não seria
útil senão próximo ás praias, e que offereceria jácondicjes <fe
longa duração, envolvendo-a por uma camada de betume e
corda alcatroada, porque então esta armadura exterior não
poderia ser p >sta a descoberto senão sobre os pontos onde
existem atlritos. Pondo então a extremidade do fio desta
armadura de latão em contacto com o polo desoxydante de
uma pequena pilha auxiliar, cujo outro polo communicasse
a uma massa de zinco contida no mar, preservar-se-hia os
pontos descobertos, contra a oxydação.

A corrente auxiliar sendo continua não aetuarja além
disso sobre a resistência do fio da armadura. Como, demais,
não se trataria senão de pequenos pedaços de cabo, os da
praia, é evidente que esta corrente da armadura nao teria
inconveniente algum para a transmissão de despachos pelo
fio central.

Fevereiro de 1861.
*



BIBLI0GMPH1A

Obra* de lula de Camões publteadas e «imolada»
pelo Sr. Visconde de Jerumenh».

Nenhuma obra na língua portugúeza tem tido maior nu-

mero de edições do que os Lusíadas: asseverando.o Sr.

Innoeencio Francisco da Silva que já se contam oitenta e

Uma de que miudamente faz menção em seu importante

Diccionario. Não eram porém somente os louros épicos que
ornavam a fronterdo grande Camões, que em vários gêneros
de poesia se distinguira; bem avisados portanto andaram

alguns editores, queaoseuimmortal poema addicionaram

diüerentes outras composições poéticas. ,
A mais antiga edição das suas Rimas e a de 1585

publicada por industria de Estevam Lopes, mercador de

toros em Lisboa. Seguiram se-lhe outras, que, ou acompa-

Dharam os Limadas, ou sahiram em separado: sempre

avidamente lidas e apreciadas pelos cultores da Ungua e

fitteratura portuguczas.
Nestas edições. porém, inocularam-se nao poucos,erros

que gravemente houveram compromettido a reputação de

Suo posto que não fosse Camões. Mas, sej nao podiam

«emetootes máculas marear a «loria do csutor do Gama.
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exigia a honra nacional que aos olhos dos estranhos con-
digno monumento lhe fosse erguido; o qual no nosso fraco
entender, muito mais do que nas estatuas de bronze, mar-
more ou granilo, consiste n'uma edição cuidadosamente
elaborada de suas obras completas. Este padrão da gratidão
póstera propõe-se alçar-lhe o Sr. visconde de Jerumenha,
no excellentè trabalho, cujo primeiro volume acabamos de
compulsar e do qual breve exposição vamos fazer.

Depois de algumas palavras de introducçãu entra o illustre
visconde em matéria por uma nova biographia do eximio
poeta, em que se rectificam alguns equívocos escapados
aos que lhe precederam: bem como, munido dos mais au-
thenticos documentos, suppre muitos vazios que na vida
de Camões se encontravam. Assim, por exemplo, ficam
hoje incontesiaveis o logar e anno do nascimento do épico
portuguez, por muito tempo postos em duvida: pensando
o Sr. de Jerumenha que a opinião do licenciado Manoel
Corrêa, que o faz natural de Lisboa, e nascido em 1524,
deve ser preferida a todas as outras.

Reconhecendo que o nome de Camões é por si mesmo bas-
tantepreclaro para que necessitasse ainda do prestigio donas-
cimento illustre, demonstra comtudo o douto biographo quenem esse predicado faltou lhe. Provado está que pertenciaLuiz de Camões a uma antiga familia da Galliza, e que umdos seus avoengos Sandia de Camano, acompanhara a D.Pelaio, e com elle se achara em Covadonga, sendo um dos
primeiros em proclamar rei o derradeiro rebentão da dy-nastia goda. Seguindo a parcialidade do infante D Pedro
passou-se Vasco Pires de Camões para o reino de Portugalno anno de 1370, e foi o primeiro desta familia que ahiestabeleceu-se. Proseguindo em seus pormenores genealo-gtcos apresenta-nos uma longa serie dos antepassados' dodistineto vate ate sen pai Simão Vaz de Camões, de quem,

fl
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diz, que apenas se sabe que fora morador na Mouraria até
o anno de 1550, em que se trasladara para Coimbra, onde
exercia o emprego de procurador e recebedor do convento
que a ordem de S. Domingos possuía naquella cidade. Con-
testa o Sr. visconde a asserção de alguns biographos que
fazem Luiz de Camõesorphão em tenra idade; affirmando

que fallecêra seu pai em uma idade tão avançada que po-
deria assistir á publicação da obra que tão grande nomeada
grangeára ao seu appellido,

Das estreitas relações que mantinha Simão Vaz com os
frades de S. Domingos, deduz o Sr. de Jerumenha que fre-

quentára o joven Luiz as aulas desta celebre ordem, que
tão grandes luminares enlão possuía. Assevera que depois
matriculara-se Camões na universidade, que então funccio-
nava em Lisboa, podendo ouvir as doutas prelecções philo-
sophicas que nos annos de 1533 a 1534 dera ahi o muito
conhecido Garcia d'Orla.

Restituida a universidade á Coimbra, vemos o talentoso
mancebo, que já na idade de II annos dirigia um bello
soneto ao duque de Bragança D. Theodosio, acompanhar
seus condiscipulos e continuar os seus estudos. Quaes fossem
estes, e á que carreira se destinasse não o sabe dizer seu
diligente biographo, que descreve-nos a perplexidade do

poeta em abraçar qualquer profissão, e cita, para corroborar
o seu dizer, o paragrapho d'uma carta escripta por Camões
a um amigo seu.

Tão características nos pareceram as patavras do volúvel

poeta, que pedimos veniaao Sr. visconde para copiar tex-

tualmenle o citado paragrapho:
« Tomei o pulso a todos os estados da vida, e nenhum

achei em perfeita saúde ; porque o dos clérigos para remedio
a vejo tornar mais da vida que a salvação d'alma; o dos
frades, ainda que por baixo dos hábitos, tem uns pontinhos
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que quem tudo deixa por Deus, nada havia de querer do
mundo; o dos casados é bom de tomar, ruim de sustentar
e peior de deixar; o dos solteiros, barca de vidro sem leme,
que é bem ruim navegação : ora temperai-me lá esta gaita,
que nem assi, nem assi achareis meio algum de descanso
nesta vida, etc. »

Pensa o erudito visconde que o primeiro pensamento dos
Lusíadas poderia bem ler vindo á mente do grande poeta,
quando apenas contava 9 annos de idade, servindo-lhe de
estimulo o famoso discurso que João de Barros recitara em
1533 diante d'el-rei D. João 111, em que preconisava as
vantagens e necessidade d'uma epopéa na qual os feitos
heróicos dos Portuguezes fossem celebrisados.

Não cremos, porém, que tão ab ovo devesse ir buscara
idéa geradora do primeiro poema épico de que se ufana a
litteratura portugueza: podendo se suppôr que lh'a inspirasse
o céo da índia, e a assídua leitura de Barros, Osório e
Castanheda,

Pinta-nos o Sr. de Jerumenha o ecledismo de Camões,
e a sua repugnância em filiar-se a algumas das escolas que
então dividiam os freqüentadores do Parnaso. Citemos suas
próprias palavras:

« Uma das provas, porém, do fino tado litterario e su-
perioridade do nosso poeta, é que, devendo necessária-
mente achar-se a republica das letras dividida em differen-
tesfracçüís de petrarchistas, ou italianos, nacionaes outroviíUs, latinos e clássicos, elle não se alistou exclusiva-
mente em nenhum dos campos, antes applicou a tnetri-ficaçao conforme lhe pareceu conveniente ao assumpto quetratava. Clássico, especialmente na urdidura do seu poema,tendo sempre em vista a Homero e Virgílio, elle não desprezoucomtudo a feliz imitação dos poetas modernos; cultor e apre*ciador da língua do Lado, diremos antes latino com excesso
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na phrase, julgou porém antes transportar para a lingua

poética vocábulos daquelle idioma , n as vasados em fôrma

portugueza, do que seguindo o exemplo d'ingratidão de ai-

guns compatriotas, usar de linguagem estranha; admirador
de Dante, Bernardo Tasso, Pedro Bembo e mais do que
todos de Pelrarcha, não seguiu com tanto servilismo a nova
fôrma métrica italiana ha houco introduzida (apezar de a
seguir quasi sempre), que abandonasse inteiramente a an-
tiga redondilha nacional, na qual não só compôz (e já no
outono da vida) uma das suas mais gabadas poesias; mas
todas as suas peças dramáticas, em uma das quaes (os
Amphitrioes) foi em parte clássico e imitador dos latinos.»

Chegando aos tão romanlisados amores de Camões com
D. Catharina de Athayde, prova o illustrado biographo que
nenhum fundamento tiveram os que afirmaram ser esta
senhora filha do conde da Castanheira, e com o livro das
linhagens demonstra ser seu pai D. Antônio de Lima, autor,
do dito livro.

Entrando na apreciação das causas que motivaram o des-
terro do poeta para Riba-Tejo, julga descobri-las no pouco
recato que nesses amores guardava, offendendo com isso

gravemente o melindre da rainha, cuja dama era a citada D.
Catharina de Athayde. Crê o Sr. visconde que a reincidência
desta mesma culpa trouxe-lhe novo exilio para uma das praças
africanas « onde, na sua elegante*phrase, ia a mocidade
baptisar as suas espadas, antes de se passar ás longínquas
conquistas do Oriente; »

Não estão ainda bem elucidados os motivos que levaram
Luiz de Camões a embarcar-se para a índia em Março de

15Ô3 na armada que para ahi seguia sobocommando do

capilão-mór Fernão Alvares Cabral; pensa porém o Sr. vis-

conde de Jerumenha que na sua pouca fortuna amorosa,

e na tenaz resistência que sempre oppuzera a rainha D, Ca-
R. B. IV
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tharina ao consórcio da sua dama com o futuro cantor dos
Lusíadas , deve-se achar a explicação dessa partida, que
tres annos antes fora planejada, quando para. os Estados-
Indianos se embarcara D. Antônio de Noronha na categoria
de vice-rei.

Na veia satyrica do poeta julga descobrir o seu recente
e illustrado biographo a origem dos dissabores por que teve
de passar na índia; e na famosa satyra intitulada—O La-
byrintho—m que cruelmente fustigava os vicios e a espan-
tosa corrupção da fidalguia, que n5Asia ia buscar riquezas,
ao inverso de seus pais que ahi só procuravam honrada
fama, descobre o movei das iras dos magnatas, da qual
qui-lo subtrabir Francisco Barreto, que nessa época empu*
nhava o bastão do mando, enviando-o para Macau com o
lucrativo emprego de provedor dos defuntos e ausentes. De-
fendendo o governador da índia de todo o pensamento de
vingança, enxerga o Sr. visconde no seu proceder para com
Luiz de Camões alguma cousa de semelhante ao que oulr'ora
diz-se que se praticara em Roma, com o celebre poeta Ju-
venal mandado para as raias do Egypto e da Lybia debaixo
do pretexto de uma importantíssima commissao.

Com não menos felicidade absolve a memória de Fran-
cisco Barreto da grave aceusação que lhe fizeram alguns bio-
graphos de haver ordenado a prisão do dislineto funecio-
nario de Macau, baseando-se unicamente em calumniosa
denuncias que contra elle se lhe fizeram. Com a letra do
regimento de 1556, expedido por D. João III contra os dela*
pidadores dos dinheiros públicos, e com as instantes recom*
mendações que nelle se faziam para que sem perda de tempo
procedesse a um severo inquiríto, demonstra o Sr. visconde
que não podia Barreto desprezar as arguições (posto que
falsas) qne contra Camões lhe faziam seus invejosos ini-
migos.

is
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Menciona o Sr. visconde uma circumstancia que alterada
lemos em algumas biographias do distindo poeta de qne
ora nos occupamos: queremos fallar de haver elle composto
durante o seu trajedo da índia para Lisboa uma collecçãó
de poesias que denominou de — Parnaso de Luiz de Camões,
Crê que lhe fora roubado durante o curto espaço de tempo

que estanciára em Moçambique, receiando porém o roubador
servir-se delle, e, gralha, vestir-se com as pennas do pavão.
Da honrada memória de Fernão Alvares d'Oriente arreda a
accusação de plagiado que sobre ella fizeram pesar alguns
críticos; e explica a conformidade do estylo que se nota no

poeta indiano com o do grande épico portuguez pela admi-
ração que á este votava aquelie , que levava-o á uma quasi
que servil imitação, como a de Pero de Andrade Caminha

para com Ferreira.
Fatiando da exigua remuneração que por seus relevantes

serviços recebera Camões, assim se exprime o seu douto*
biographo :

« Mesquinho foi sem duvida o prêmio, para quem tão

grande brado deu aos illustres feitos da gente portugueza;
porque, se altendermos á.pouca idade do rei, que só de

guerras a cabeça trazia preoccupada, de algum modo des-

culparemos um mancebo que não soube agraciar mais gene-
rosamente um engenho tão singular, e não nos admiraremos
tanto que o alaúde poético fosse mal ouvido entre o estre-

pitoso som dos instrumentos de guerra. »

Não nos parece que fosse essa a causa do menospreço em

que foi tido o poeia, e da nenhuma generosidade com que para
com elle se houvera um rei, que com seus dons attrahiraá
Portugal muitos estrangeiros de distineção ; pensamos antes,

quevictimade alguma intriga, ou quiçá, da impetuosidade
do seu caracter, não parecera aos olhos de D. Sebastião na

altura do seu merecimento. Parece attingir o Sr. de Jeru-
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menha com o verdadeiro motivo do nenhum valimento de
Camões no paço, quando assim se exprime: « Este favor
das damas, uma independência de caracter quasi sempre
inherenlea um espirito superior, cerla liberdade de dizer
pouco aceita a cortezãos, alguns tiros satyricos contra os
homens em poder, foram sem duvida as causas da pouca
fortuna do poeta. Camões, como Tasso, tinha em si um
germen de infelicidade irresistível; esse gênio sublime que
despedia, como águia, arrojados vôos ao céo, não podia
rastejar, como um verme desprezível, debaixo dos pés da
dependência. »

Reconhecendo com o Sr, visconde a superioridade do
gênio de Camões, achamos exagerada a sua expressão quando
attribue as desditas do poeta á impossibilidade de rastejar
elle aos pés da dependência : porquanto, entre o orgulho c
a baixeza ha um meio termo, em que julgamos que não
quizera parar o autor dos Lusíadas; que, como mais tarde
Bocage, preferia a pobreza, ou ainda a miséria, com a
liberdade de Diogenes, á honesta subordinação, que ga-
rantindo-lhe a subsistência, desarmava-o porém do azorrague
da satyra.

Apartando-se da opinião corrente que*representa Camões
como baldo de protecções, sustenta o seu illustrado biographo
que em Pero d'Alcacova Carneiro, vedor da fazenda, e Marlim
Gonçalves da Câmara, escrivão da puridade e grande valido
d'el-rei D. Sebastião, encontrara elle amigos e enthuslastas;
e dá como prova desta sua asserção os gabos que ao seu
poema fizera o primeiro, e a circumstancia de mandar-lhe
gravar o segundo sobre o seu septücro encomiastico epi-
taphio,

Ainda aqui apartamonos do sentimento do Sr. visconde;
porque pensamos que nunca constituíram protecção os elo-
gios desacompanhados d'obras, como foram os do -velho
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ministro de D. João 111; e que quanto ao epitaphio latino,
ordenado pelo irmão do confessor e mestre do moço reí, foi
antes uma tardia reparação, quiçá inspirada por motivos

políticos.
Em abono deste asserto folgamos de poder citar a opinião

de um esclarecido critico :
-« É bem evidente, que se este ministro tivesse mostrado

uma pequena parte daquella estimação emquanto o poeta
era vivo, islo bastaria para melhorar consideravelmente a
sua sorte, i*impedi-lo de morrer n'um hospital. Mas duas
cousas são dignas de reparo nesta acção: a primeira, que
estas idéas de benevolência se despertassem em Martim Gon-

çalves, depois da vinda de Felippe 11 á Lisboa, na qual este
monarcha se mostrou tão interessado pelo poeta; e a se-

gundfi, que o mesmo homem que fazia de protector fora de
tempo, tivesse a notável mania de ajuntar o seu nome com
as cinzas dos escriptores mais illustres seus contemporâneos,
e que assim fizesse também pôr versos latinos sobre a campa

de Francisco de Sá de Miranda. Pretendia talvez a tão pouco
nisto ser reputado pelo Mecenas de Portugal (*). »

Em seu propósito de contrariar as opiniões geralmente
recebidas, continua o Sr. visconde de Jerumenha a sustem

tação da sua these, de que menos desdítoso do que se diz

fora Luiz de Camões; pretendendo provar que pelos seus

coetaneos fora condignamente acolhido e estimado. Trans-

cravamos suas palavras, pedindo desde já venia para con-

trarijí-la^i -

Não pôde negar-se, apezar da distracção em

que os'negocios públicos e calamidades do anno traziam os

ânimos occupados, que o poema foi aceito com o maior en-

(*) Exa*e Critico das Cinco Primara» Edições dos Lusíadas, por & F,

Meado Trigoso.
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tliusiasmo, e tão avidamente procurado, que no mesmo anno
se publicaram duas edições, ou o excessivo gasto da pri-
meira deu logar á contrafacção, e não obstante a severi-
dade da censura ell sahiu intacto e apenas com aquellas
correcções que o autor, de combinação com os padres de
S. Domingos, julgou opportuno fazer-lhe. Tal foi o respeito
e veneração que desde logo se prestou a um poema tão
maravilhoso e nacional! »

Assim, pois, na rápida extracção que teve a primeira
edição dos Lusíadas, acha o Sr. visconde um argumento
para demonstrar o subido grau de estima em que fora pelos
seus contemporâneos tido Camões, parecendo adrede es-
quecer que ninguém versado cm bibliographia poderá jamais
admittir que nos poucos mezes que medeiaram de Setembro
de 1571 ,em que foi lavrado o alvará do privilegio, ao prin-
cipio do anno seguinte, estivesse exhausta a primeira edição
de modo que obrigasse o editor a tirar outra! E isto n'uma
épocaem que, como confessa o erudito biographo, cuidava-se
mais de armas do que de letras.

Muito mais aceitável nos parece a explicação de Mendo
Trigoso, que, esgotando-se a primeira edição dos Lusíadas,
alguns annos depois requererá Camões nova licença para
reimprimi-los; julgando que lhe seria esta de fácil obtenção,
porquanto examinada fora a obra por occasião da sua pri-
meira publicação; mas que lhe difficultaram esta graça a
malevolencia e a intriga, pretendendo (sob a capa da religião
e da política) que eliminasse o poeta do seu livro todo o
ornato allegorico e todos os logares mal-soantes aos ouvidos
dos árbitros das letras no Portugal desses desgraçados tem-
pos. Recusando-se Camões ao holocausto que delle se exigia,
viu-se na absoluta impossibilidade de dar á luz o seu poema
por elle corrigido, aproveitando-se com louvável docilidade
das observações que competentes e imparciaes juizes lhe
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haviam feito. Para que não abrisse mão do seu projectó,
aconselharam-lhe um expediente, que de prompto adoptou,

o qual consistia em fazer novamente apparecer o seu livro

debaixo das mesmas licenças e de um modo que parecesse
ser o mesmo anteriormente publicado.

Não ha quem ignore que recorrem muitas vezes os li-

vreiros a esses estratagemas, para escaparem aos rigores da

censura, nos paizes em que não é livre a imprensa; não

escapando, porém, semelhantes fraudes ás vistas amestradas

dos bibliophilos.
Admittc depois o Sr. visconde a possibilidade d arremedos

(contrafacções) feitas por alguns livreiros de Lisboa, não

obstante a severidade das penas fulminadas no alvará de

privilegio. Relova, porém, que nos recordemos, que residia

Luiz de Camões na capital do reino, e que muito difficil

seria que se subtrahisse essa fraude ás suas vistas perspicazes
e interessadas.

Não é tão pouco admissível a hypothese de ser clandestina

a chamada- segunda edição-do poema de Camões; por-

quanto, como muilo bem observa Mondo Trigoso • salientes

são as differenças que entre ellas existem; diversas sendo

as tarjas da.nbas. parecendo ser uma dellas viria pelo d,-

reito e a outra pelo reverso ; mostrando evidentemente que

o impressor nSo se servira das mesmas fôrmas, mas sim de

outras semelhantes. . Acha ainda o Sr. lunocencio, Fnow»

da Silva outra notável diversidade na orthographm d ambas

as impressões: por isso que a prime.» nenom nada pn*.

ceps usa dos pretéritos em m e do . en, logar do . aopwo

que a segunda pretere escrever os preter. os em «... e serve-

se do v sempre que se segue uma vogai.
Examinemos agora a ultima parte da proposto do S*

de Jerumcnha; isto é, que de bom grado se prestara C moe

Ss corrígendm apontadas pelos frades domm.canos, que tao



238 REVISTA BRAZILEIRA.

profícuas lhe foram que « nos logares em que com eUas mais
se conformou, maior clareza e elegância resultaram ao
poema. »

Qual foi, porém, a edição ülustrada pelas correcções do-
minicanas?— Provado estando que não fora nenhuma das
que sahiram dos prelos em 1572, claro fica que na de 1584
é que devemos buscar esse thesouro de critica iitteraria.

Tomando ainda aqui por guia o bem elaborado trabalho
do illustre acadêmico Mendo Trigoso, examinaremos qual a
natureza das emendas que aos Lusíadas foram feitas pelos
que, no pensar do Sr. visconde, lhe vieram dar a ultima
demão, para que, immune de erros e heresias, passasse á
posteridade. Antes, porém, de encetarmos este estudo, releva
que nos lembremos que quando da officina de Manoel de
Lyra sahiu esse primor, já era fallecido o poeta e havia ex-
pirado o seu privilegio.

Em duas categorias podem dividir-se as alterações feitas
pela censura; a saber: religiosas e políticas. Quanto ás pri-
meiras, consistiam ellas em supprimir tudo o que era rela-
tivo ás divindades do paganismo, mudando para outras
denominações muitas vezes ridículas; como por exemplo no
canto Io, em logar dos deuses que se reúnem no Olympo,
mudaram os doutos crilicos para ídolos, emprestando a Ca»
mões este absurdo verso :

« Em luzentes assentos marchetados
D'ouro e de per'las , m»is abaixo estavam
Os outros idolos todos assentados. »

No mesmo canto, est. xxiv, querendo fugir das palavrasClaraDea, com que appellida o poeta a Venus, assim
emendaram :

« Estas cousas moviam Cytherea
E mais porque das iJaicas ciaro entende
Que ha de ser celebrada a nunca fea
Onde a gente marítima s'estende. »
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Outras vezes, por meio de periplirases, evitam pronunciar
o nome de deuses, ora chamando-os senhores, ora os de

cima, como no canto vi, est. xm.
Nem menos absurdas são as modificações feitas na parte

política. Com o propósito de lisongear a Felippc II e aos

Castelhanos, nessa época dominadores de Portugal, elimi-

naram dos limadas tudo o que lhes pudesse desagradar:

v g., riscaram o epitheto de arrenegados, dado por Camões

aos irmãos de Nuno Alvares Pereira, que abandonando a

cansa da pátria de que era campeão D. João I, se haviam

bandeado para o partido de Castella. Faltando deste ta- en-

lavei acontecimento, havia dito o grande épico:

« Os Pereiras também arrenegados
Morrem ar renegando os céos e os fados. »

Versos estes que julgou a esclarecida e patriótica critica que

podiam ser substituídos pelos seguintes:

« Os Pereiras que também são renegados

Finalmente são aqui desbaratados. »

Pensando também que poderia offender a regia suscepti-

bilidade se deixasse em sua integra a belia estância em que

Camões, indignado pela ingratidão usada para com o «celso

Duarte Pacheco, exclama, dirigindo-se a el-rei D. Manoel:

« Mas tu de quem ficou tão mal pagado
Um tal vassallo, oh I rei só nisto imco. »

suppnmiu-a, parecendo olvidar-se que nenhuma estranheza

causara ella * D. Sebastião, tão neto de D. Manoel como D.

Felippe II. . L . n,Af„
Longe iríamos se quiséssemos mventanar todas a p of -

nações que no grandioso monumento da poesia porlugueu
fizeram os censores que prepararam a refer.da edtçao de

1584.
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Partindo do principio, que tudo quanto relativo é á vida
de um grande homem, não pôde deixar de interessar á pos-
teridade, leva talvez um pouco longe o Sr. visconde de Jeru-
menha as suas pesquizas biographicas. Com malicioso prazer
acolhe as tradições que sobre a sua vida intima pôde en-
contrar, e com certo afan manuseia as composições lyricas do
cantor do Gama, afim de nellas encontrar alguns pensa-
mentos, mais ou menos eróticos, e os vestígios de amores,
mais ou menos puros. Lamentamos a tendência que vai
manifestando a moderna biographia de assoalhar á grande
luz da maledicencia factos por sua própria natureza desti-
nados ao recôndito do lar doméstico.

Suscita o Sr. visconde algumas duvidas acerca do logar
em que fallecêra Camões, e aparta-se do commum pensar
dos biographos que o fazem, á imitação de Duarte Pacheco,
cuja sorte tão bem pintara, expirar n'um hospital. Assevera
que percorrendo com o maior cuidado os livros de registro
do hospital de S. José em Lisboa, não achara ahi mencio-
nado o nome do exímio poeta. Entendemos que não pro-
cede esta razão; porque, conforme o próprio testemunho
de S. Ex., não chegam os ditos livros á época do falleci-
mento de Camões; ao passo que a cota que frei José índio,
religioso carmelita do convento de Guadalaxàra, escrevera
á margem do seu exemplar dos Lusíadas, igualmente citada
peloSr.de Jerumenha, parece-nos de summa importância
como o depoimento de uma testemunha ocular e qualificada.Transcrevamos aqui a mencionada cota, e appellemos parao juizo dos leitores. Escreveu frei José índio: * Que cosa mas
lastimosa que ver un tan grande ingenio mal logrado! Yo lo
bi morir en un hospital en Lisboa, sin tener una savana con
que cobrir-se despues de aver triunfado en Ia índia Orien-
tal, d'aver navegado 5,500 léguas por mar: que aviso tan
grande pera los que de noche y dia se cançan estudiando
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sin provecho como la arana en urdir tellas pera cazar

moscas. .
Para corroborar a asserção, de que expirara Luiz de Ca-

mões em uma pobre casinha da rua de Santa Anna, cita o

Sr. visconde as palavras de Faria e Souza, e refere-se ao

testemunho do padre Francisco de Santo Agostinho Macedo,

que ambos concordam na versão por elle seguida. Respei-

tando devidamente tão graves pareceres, não os julgamos
comtudo sufficientes para invalidar a asseveração de frei José

Índio, que aífirma ter visto : ao passo que os dous distinctos

litteratos, cuja opinião preferiu S. Ex., são apenas teste-

manhas auriculares, que, como todos sabem, menos valor

têm do que as oculares.
Esforçando-se sempre por attenuar o menospreço em que

tiveram os Portuguezes dessa época o seu grande poeta,
busca o Sr. visconde a razão nas calamidades do tempo , e

conclue deste modo : - Não nos devemos admirar da frieza

com que o trataram então os seus compatriotas, se nos lem-

brarmos que morreu em uma época em que todas as la-

grimas eram puucas para chorar as desgraças da pátria -

Pedimos ainda esta vez venia ao illustrado fidalgo para dis-

cordar da sua opinião; por isso que pensamos que nem

tantas eram as lagrimas de Portugal, que não lhe sobejassem

alguns júbilos para festejar a entrada em Lisboa «e». te-

lippell.que', como exuberantemente provou o Sr. Rebello

da Silva, em sua excellente Historia de Portugal nos se-

«fossvnexvm, mais pela corrupção dos naturaes do que

pelas armas do duque d'Alba Armou o seu connmo, e con-

seguiu sentar-se no throno de D. Affonso Hennques e de

D. JoãO I. ln
Se nas magoas da occupação estrangeira acha o Sr. de

Jerumenha a explicação da miséria em que viveu Camões

em seus derradeiros dias, e a pobre e plebéa sepultura que
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lhe deram, na phrase de Pedro Mariz, que razão poderá
encontrar p<ara justificar a ignorancia-que acerca do logar
em que existem seus ossos geralmente professam seus com-
patriotas, e que tão enérgico e eloqüente brado arrancara
ao visconde de Almeida Garret ? — Nenhuma; sendo obri-
gado a confessar que para seus mais iilustres filhos é a
pátria portugueza madrasta.

São estas as toscas reflexões que nos suggeriu a leitura
do bello trabalho do visconde de Jerumenha, a quem cor-
dialmente felicitamos por haver emprehendido uma missão
tão patriótica como a da nova edição das obras completas de
Luiz de Camões, precedidas pelo seu luminoso estudo bio-
graphico, e acompanhadas das eruditissimas notas e obser-
vações com que enriqueceu-as. Oxalá possa o distincto lit-
terato portuguez levar ao cabo tarefa tão bem estreada para
gloria sua, e utilidade nossa.

J. C. Fernandes Pinheiro.
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Antônio «José e o theafro de seu tempo.

(Fragmento d'um livro inédito.)

Com Gil Vicente acabou-se a originalidade do theatro

portuguez, não podendo seus discípulos Prestes e Rezende

reagir contra a influencia da escola clássica, que contava

por campeões á Sá de Miranda e Ferreira, e a que inclinou-

se Camões em algumas das suas composições dramáticas.

Momentâneo, porém, foi esse triumpho, não logrando por
muito tempo da satisfação de haver supplantado a escola

rival. O século xvi que a vira nascer viu-a também succumbir

diante da onda invasora dos dramas sacros; monstruosa

profanação, que debalde por varias vezes quiz a autoridade

ecclesiastica reprimir. Em um mandamento datado de 15bl

punha o cardeal infante D. Henrique (inquisidor-môr) no

rol dos livros prohibidos todas * as obras em romance de

borlas, onde trata de cousas de Religião, ou de Sagrada

Escriplura, ou aonde se applicam palavras sagradas a pro-

positos profanos. »
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Pelos fins do século xvi introduziram os Jesuítas em Por-
tugal as tragi-comedias sagradas, sendo a primeira composta
pelo padre Luiz da Cruz, e representada diante d'el-rei D.
Sebastião no anuo de 1570 por occasião de sua visita á uni-
versidade de Coimbra. Algumas dessas composições subiram
á scena com grande apparato, como, v. g., a que linha por
assumpto o descobrimento e conquista do Oriente por D. Ma-
ríoel, e que fui representada em 1619 em presença de D. Fe-
lippe II. Entravam nesse drama , de gosto chinez, 350 per-
sonagens, sendo acompanhado de grande orchestra, coros,
e todo o gênero de machinas, no que principalmente faziam
consistir o merecimento dessas anomalias theatraes, urdidas
contra todas as regras da verosimilhança e do bom gosto.

Nem menos monstruosas eram as comédias mágicas, cujo
inlroductor fora o celebre Símão, mais conhecido por Boa-
ventura Machado, cujo único pensamento era o de divertir
o publico e deslumbrar-lhe os olhos pela magnificência da
decoração.

Para a decadência, a que com gigantescos passos corria a
scena lusitana, trouxe ainda o seu contingente a paixão
que nessa época se desenvolveu pelo theatro hespanhol, a
que Lope de Vega e Calderon de Ia Barca tanto esplendor
haviam communicado. « Não havendo já corte em Lisboa,
diz Aragão Morato, concorriam aqui os comediantes hespa-
nhóes allrahidos pelos vice-reis, e representavam os dramas
do f.cu paiz. Dos Portuguezes, uns na sua mesma pátria,
(litros ua corte deMadrid, pretenderam ou imitar, ou exceder
àquelles modelos; mas quasi todos escreveram em caste-
lliano, e nenhum se atreveu a afastar-se do caminho então
seguido e formar nova escola. »

A Musa Entretenida de Vários Entremezes foi a única
cousa nova que no século xvn se produziu em Portugal. É
devida á penna de Manoel Coelho Rebello , e divide-se em
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vinte e quatro enlremezes, uns em portuguez, outros em
castelhano, impressos em Coimbra em 1658 e em Lisboa
em 1695 (*).

Muitos annos depois da restauração da monarchia e da
independência nacionaes continuaram as zarzuelas e operas
hespanholas a manter o seu privilegio de recrear o publico
lisbonense e das principaes cidades do reino. Com ellas veio
mais tarde competir a opera italiana, que a magnificência
de D. João V attrahiu ás margens do Tejo. Do contacto
dessas duas escolas procedeu a opera poriugueza que nos
annos de 1733 a 1741 subiu á scena nos theatros do Bairro
Alto e da Mouraria. «• Estas peças, pondera Aragão Moraio,

que aliás não são estimaveis nem pela invenção, nem pelo
enredo, nem pelo estylo e linguagem , têm muita graça co-
mica (e se me è licito assim dizê-lo), uma certa originali-

dade, que debalde se procura em todos os nossos dramáticos
do século antecedente. »

Quem assim continuava a dynastia dramática de Git

Vivente, quem calçava o seu sócco por tão largos annos

abandonado, era um nosso compatriota, cujo nome, mais

pelo seu infortúnio do que pelo raro talento, é hoje popular
entre nós. Por certo que ter-nos-ha prevenido a perspicácia
do leitor conhecendo que queremos faltar de Antônio José

da Silva.
Nesta boa cidade do Rio de Janeiro viu elle a luz do dia

aos 8 de Maio de 170"., sendo seus pais João Mendes da

Silva, que aqui exercia a profissão de advogado, e sua mu.

lher Lourença Coitinho, que tendo a desgraça de pertencer
á grei dos chmtãos-novos e sendo accusada de judaizar

(•) Vide Memória sobre o Theairo Portuguez, por F. Trigão cTAngU, Mo-

rato , inseria no Tomo V das Memórias da Academia Real das i>cxen«as de

Lisboa.
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foi remettida para Lisboa em fins de 1712, ou começosde
1713. Acompanhou-a seu marido e filhos, e nos cárceres
da inquisição permaneceu por algum tempo, até que feita a

penitencia pelas suas reaes, ou pretendidas culpas, foi
posta em liberdade. Sob tão tristes auspícios estreou Anlonio
José seus estudos; e na sociedade de Judeus e christãos-
novos em que vivia, talvez que com elles se habituasse a
pensar e professasse occullamente seus princípios reli-
giosos.

Julgando que a formatura em cânones lhe servisse d'egide
contra a suspeitosa vigilância do Santo Officio, matriculou-se
na universidade de Coimbra, e com tão feliz êxito, que aos
21 annos de idade havia completado os seus estudos. Re-
gressando aos seus lares auxiliava seu pai no escriptorio da
advocacia, que havia aberto no sitio denominado Pateo da
Comedia, quando arrastaram-no ás masmorras do Rocio,
onde, cedendo aos enérgicos argumentos da polé, esteve
por tudo que delle quizeram seus singulares catechistas; e
no auto dafè de 13 de Outubro de 1726 fez solemne ab-
juração dos erros que lhe eram attribuidos.

Amestrado por tão cruel experiência rompeu Antônio José
as suas relações com a sociedade suspeita com quem até
então convivia; ebuscou ligar-se estreitamente com os reli-
giosos mais instruidos.e morigerados , principalmente da
ordem de S. Domingos.

Havendo te casado em 1734 com Leonor Maria de Car-
valho, ioi residir no íargo do Soccorro, junto á igreja deste
nome, em cuia pia baplisou se no anno seguinte uma ga-
iantc menina, ques em honra de sua avó, recebeu o nome
de Lourença.

Plácidos e serenos se desusavam os dias do advogado flu-
minense, que do rendimento da sua banca, addicionado ao
que lhe davam as suas composições dramáticas, que com
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grande ápplauso eram recebidas pelo publico no theatro da
Mouraria, onde até então só representavam figuras inani-
madas, tirava honesta e folgada subsistência.

Acontecimento, á primeira vista insignificante, veio toldar
o horisonte de sua felicidade: possuía sua mãi (que em
sua companhia vivia) uma escrava natural do Cabo-Verde,
e castigando-a Antônio José pelo seu desregrado proceder,
foi por ella denunciado ao Santo Oíficio. ;

Talvez que alguma palavra imprudente lhe tivesse esca-
pado nas doces expansões familiares; o certo é que acolhida
com sofreguidão a denuncia, foi de novo recolhido aos ca-
íabouços do Rocio com a sua joven esposa, velha mãi e a
negra denunciante; a qual, tomada de inexplicável terror;
expirou poucos dias depois de haver transposto os umbrais
do fanatismo.

Nada se lhe podendo extrahir das obras devidamente li^
cenciadas que pudesse comprometter a sua orthodoxia, re-
correu-se á espionagem por meio d3escutas, ou buracos
feitis nos tectos e paredes dos cárceres. Nem o testemunho
dos guardas que asseguraram tê-lo visto amiudadas vezes
rezar e benzer-se ; nem o depoimento, sempre valioso, dos
frades dominicanos, que juraram em seu favor, abonando
a sua devoção e boa condueta; e o que é mais, nem a
protecção do próprio rei (D. João V), que por elle mostrou
interessar-se, puderam salva-lo das garras do sanhudo tri-
bunal!

D'onde partia tão implacável ódio? — É de crer que foãse'
elle motivado pela liberdade da sua musa satyrica; por ai-
gumas allusões aos abusos do clero; e talvez pelasmachi-
nações de algum invejoso e oceulto inimigo;— Pelo menos
assim pensava Costa e Silva, quando estas palavras es-
crevia: - -: ..•».--*;:. ..'¦>':•- '•¦. t. •:'•' - x«

R. B. IV a/
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« É natural que a Inquisição tivesse em vista o poeta pelas
censuras que aventurava em suas peças contra o relaxa-
mento do clero, e por tal, ou qual trecho do Amphitrião,
em que parece alludir ao máu tratamento que recebera nos
cárceres; além disso a sua gloria dramática devera crear-lhe
invejosos, e os invejosos são sempre os inimigos mais te-
miveis; porque a inveja só cabe em almas vis, e estas
nem se applacam, nem escrupulisam nos meios de vin-
gançaf). »

Sepultado no cárcere n. 6 do chamado corredor meio novo,
aguardou Antônio José por largo tempo a sua sentença, que
lhe foi intimada no dia 16 de Outubro de 1739. Por um
refinamento de crueldade, digno de taes inquisidores da fé,
guardaram elles esta sentença em segredo por espaço de
sete mezes, fazendo-lhe oscillar a alma entre o temor e a
esperança. Entrando para o oratório em companhia do je-
suita Francisco Lopes, prodigalisou-lhe este todas as pre-
cisas consolações, confortando o para a viagem d'além-
túmulo. Com a sinistra pompa de que sabiam taes actos ser
revestidos, caminhou Anlonio José para o Campo da Lãa,
e subindo com a resignação d'um martyr a fatal fogueira,
foram em breve reduzidos à cinzas os seus restos mortaes,
voando-Ihe o espirito aos pés de um Deus justo e misericor-
dioso, a quem taes attentados, em seu nome commettidos,
não podiam deixar de indignar.

Passava-se isto a 19 de Outubro de 1739, aos olhos de
um povo civilisado, e na capital dum reino que três séculos
antes recebia hospitaleiramente os judeus expulsos da Hes-
panhall

Duas mulheres estreitamente ligadas ao relapso adòr-
navam o triumpho da fé; eram estas Lourença Coitinho e

f) Ensaio Biografhico-Critico dos Postas Portuguezes, Tom. I, Cap. IV.
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Leonor de Carvalho, ás quaes era permittido viver, gra-
vando-se-lhes na fronte o estigma da reprovação

Depois da sua morte foram as operas de Antônio José
colleccionadas por Francisco Luiz Ameno, debaixo do titulo
de __ Theatro Cômico— e publicadas pela primeira vez em
1744. Desta collecção, que consta de quatro volumes, pen-
sam os críticos que pertencem a outros autores os dous ul-
timos, principalmente a Alexandre Antônio de Lima. Não
passam, porém, de péssimas traducçôes do italiano e do
hespanhol. Mas tal era a. avidez do publico por este gênero
de composições que mais tres edições se tiraram, sendo a
ultima a que sahiu das otTicinas de Simão Thaddeu Ferreira
nos annos de 1787 a 1792.TAlém da collecção a que nos re-
ferimos, imprimiram-se avulsas algumas das peças de An-
tonio José, como, v. g., As Guerras do Alecrim e da Man-
gerona. Ao mui prestante e illustrado Sr. Ferdinand Dénis
deve-se a tradueção da opera denominada D.Quixote, que
admittiuna sua preciosa collecção intitulada— Chefs d'QÈu-
ores des Théâtres Etrangers.

Se dermos credito, como devemos, ao testemunho do
Sr. Varnhagen, dispunlja-se o illustrado desembargador
Rodrigo da Silva Pontes a dar uma edição completa das
obras do nosso desditoso compatriota, expurgada dos erros
que nas anteriores impressões haviam escapado. A morte de
tão benemérito cultor das letras pátrias privou-nos deste e
de muitos outros trabalhos que consta deixara completos,
ou muito adiantados.

Ninguém mais do que Antônio José approximou-se a Aris-
tophanes pela originalidade da invenção, acrimonia em
satyrisar os ridículos populares, facilidade no dialogo, e
•perfeição na pintura dos caracteres. Com o firme propósito
de provocar a hilaridade, pouco se lhe dava com a escolha
das personagens, nem do logar da scena. Amalgamavaa his-
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tqrjacom a fábula; Júpiter* Alcmena, Medea, Esopo, Proveu
e D. QuixaJe* tudo lhe serve; tem o seu enredo como lhe
apraz, pouco se lhe importando em observar as regras da,
verosiinilhánça, Escreve em Portugal e para Portugnezes; e
sob o véo transparente de suas fieções, fácil è de perceber
o quadro fiel da corte de D, João V.

Á imitação Ao&vaudemlles são as suas operas entremeiadas
de versos que se cantavam em scena, encontrando-se entre
elles alguns pedaços perfeitamente lyricos, que demonstram
que as normas da tragédia grega, com os seus riquissimos
coros, não lhe eram desconhecidas. Vè-se pois, que, não por
ignorância ve sim por querer conservar um cunho próprio,
uma physionomia nacional, é que recusava cingir-se ás
prescripções de Aristóteles, como lhe aconselhavam alguns
doutos amigos. Quçamoso que a tal respeito diz o Sr. Ma-
galh|es no prefacio da bellissima tragédia com que arrancou
do esquecimento o nome do illustre dramaturgo:

* Dotado d'um engenho nimiamente cômico e satyrico
deu-se ás composições theatraes, desprezando todas as regras
estabelecidas, e não attendendo senão ao estado do povo
para quem escrevia; em vão o conde da Ericeira, então lit-
terato de grande nota e legislador do Parnaso luso, o acon-
selhava de imitar Molière, como elle em tudo imitava a
lioileau, de quem traduzia em portuguez airíe Poética;
Antônio José ouvia os Conselhos de seu nobre amigo, ad-
mirava a Molière, mas seu gênio era outro. »

Escrevendo para o povo accommodava a sua comprebensão
á linguagem daspersonagens, graduando-a comtudo, segundo
a sua classe e condição. Assim, pois, usam os reis, os prin-
ripes e os nobres d'um phraseado cheio de trocadilhos, em-
pliatico e sexquipedal, emquanto faliam os plebeus uma lin-
guagemchãa e despida de ornatos. Era isto uma critica* aos
restos do gpngprismo que no grêmio da fidatguiatbusoár^
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asylo, €om âfouteza podemos dizer què nésfò pòrttô níò lhe
levam a palma Gozzi, Goldoni e Molière.

Reina certa monotonia nas peças de Antônio José, ô lidas
duas, ou três, pôde conhecer-sé o enredo de todas as outras.
Ba sempre nellas um criado vivo e espirituóso, cujas ârgucias
e chistes distrahem o auditório e procuram um desêhlace ao
no da intriga. Cumpre, porém, confessar, qUé ê ésté defeito
commum a todos os autores cômicos, e que delle nãô p-
deram-se subtrahir ainda os grandes mestres supracitados.

Na escolha dos assumptos, na invenção ê üráidurâ dó
enredo, no combate das paixões e na MU e natural péfi-
peeia, nrio conhece Antônio José rival na litteratara póf-
tttgueza.

Receiando sempre da fraqueza dos nossos juifcds, tó-
camos amparar-nos, com Os dos mais áô quê tiôâ adestrados
no mister de julgadores. Sírva-nOs aittda êâtá veá df bfétjtaêi
a opinião d'um competente contraste:

< Qualquer comedia de Antônio José dá ãiívà, ê ttnrlà
estampa perfeita de espirito, graças e sal cômico; è rísfl
deve estar sempre nos lábios, e a curiosidade avivada cóft-
tinuamente; as scenas mudam, e o espectador guarda a
memória de seus passados prazeres e fica seqüioso de novos,
com que já conta pela precedência, è que, cómquáflto Ilió
tragam sempre delicias, quaâi que lhe sahêm dê ordírtaríé

pelo avesso do resultado que esperava.
« E quanta originalidade! Quantos ditos ptípülàtés pôr-

tuguezes, que, pela primeira vez, viu ó povo repèfíf-se, ê

que elle applaude sempre. porque é a sua imagem quê ali
anda, é o seu sangue que ali corre, ê asuábocaquéí âli
falia, são suas praticas, suas phrâses, soaspálâtrdS qM
ali se dizem ! - Porque é que Aristophanes fazia correr os
Athenieasesás suas comédias infame», mas pe^e«spiff-
tuosas? —Porque ellesnelles se conheciam, c&M tf pW6

il S.LR. •
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de Portugal se vê retratado nas personagens de Antônio
José da Silva (*)• .»'•"¦

Quem pautando-as pelas idéas de hoje, pela delicadeza
dós nossos ouvidos, quizesse avaliar as operas de Antônio
José, ácha-las-hia grosseiras, e empregando a miúdo uma
linguagem inconveniente e por vezes obscena. Releva, po-
rèm, que nos olvidemos do preceito da critica litteraria que
manda collocarmo-nos pela imaginação no tempo e na so-
ciedade em que viveram os autores que quizermos julgar.
Se assim proceder o censor, estamos certo de que absolverá
o dramaturgo fluminense da accusação de immoral, reco-
nhecendo que nessa época de grande laxidão de costumes,
occulta com o manto da hypocrisia e da falsa devoção, era
preciso ferir á rudes golpes, mas de termos próprios, e ao
alcance de uma platéa, composta pela mór parte da escuma
dâ população lisbonense. Era talvez para evitar o contado
cotiressa platéa, cujos applausos mendigavam os autores
por meio de imagens burlescas, se não indecentes, que re-
cusavam nossos avós levar suas famílias a taes logares, por
erles reputados como focos de abo mi nações.

Sem que fosse o seu principal movei, não se descuidava
Antônio José de misturar lições de moral e exemplos de
bons costumes em suas operas, imitaudo nisso o sempre
lembrado Gil Vicente. Havia porém notável differença entre
estes dous legisladores da scena portugueza; e vinha a ser
que o autor da farça de Ignez Pereira fazia representar os
seus autos, comédias e tragi-comedias perante as cortes
cultas e elegantes de D. Manoel e de D. João III; ao passo
que o nosso compatriota tinha por juizes os freqüentadores
dós theatros do Bairro Alto e da Mouraria. Ainda assim,

(*) Vide Varões lilustres dos Tempos Coloniaes, pelo Sr. Dr. J. Manoel
Pereira da silva.
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como prova do seu singular talento, poucas serão as suas
peças que não possam ser hoje expostas ao publico, è por
elle applaudidas. Diz Costa e Silva que assistira no theatro
do Salitre á representação do Labyrintho de Creta, que
muito agradara aos espectadores.

Não comprehendendo as bellezas e o espirito do nosso
dramaturgo, alguns críticos estrangeiros como Bouterweck
e Sismondi, trataram-no com certo desprezo: deste numero,

porém, exceplua-se o Sr. FerdinandDénis, que no seu Be-
sumo da Historia Litteraria de Portugal assim o carac-
terisa:

c Sua maliciosa jovialidade pinta com habilidade os ri-
diculos; e apezar de suas imperfeições, é original, sabendo
fazer-se absolver de suas extravagâncias pela sua vivaci-
dade. »

Cumpre, porém, observar, que aquülo que o illustrado
critico francez denomina d'extravagâncias, é exactamente
o que maior padrão de gloria ergueu á Shakespeare e a

Lope de Vega, considerados como os creadores do theatro
moderno.

Estamos intimamente convencido de que abundantes e

sazonados fructos nasceriam do germen confiado ao palco

por Antônio José, se ainda uma vez não viesse suffocar a

originalidade do theatro portuguez a reacção clássica capi-

taneada por Garção, Diniz e Quita. Cabe-lhe porém justa-
mente a gloria de ser precursor do douto visconde de Al-
meida Garret, que em seu Frei Luiz de Souza abateu as
velhas barreiras clássicas, e mostrou que o drama deve ser

um espelho em que se reflicta a natureza; mas um espelho

de concentração, como quer Victor Hugo, que longe de en-

fraquecer, accumule e condense os raios colorantes, fa-

zendo-os luzir á guisa de chamma.
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. « O theaíçQ, jujga.o.&utor QeHewani e de Luçnecia Bòrgify.
qúe;;é.únl;pQn^l^i|.tjiç^'_' tudo o que no mundo existe, na.
história e. na vida.4o.Honiem, pôde e deve nelle refléctir-se.
debaixo (3a vara mágica da arte.. > 

Já dissemos que adrede desprezara Antônio José as regras-
aristotelicas. Mas serão ellas por ventura tão fixas e infal-
liveis, que não possam módificar-se pelo attrito dos séculos 1
— Não o cremos; e antes com o sábio Schlegel pensamos
que na estructura dos tbeatros gregos achou o mestre de
Alexandre motivo para recommendar a rigorosa observância
das tres famosas unidades dramáticas.

Depondo aqui a penna formamos ardentes votos para que
se. .vulgarísem entre nòs as operas do Judeu, como eram de-
nominadas as espirituosas composições do Plauto Flwiano.

J. C. Fernandes Pinheiro.
«-.

r
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(Continuado do.tomo 3°, pag. 308)

FOLHEIO III.

rSahiu Angela com a ceia ao cubículo de Peralta, com sua
demão na cara, toalhinha e coifa lavada, e tão donairosa,
que a quem fosse menos continente que Peralta estava di-
zendp: comei-me, comei-me; ao qual disse ella: « Aqui tem
Vm, a ceia, e a mim para o servir no que fôr de seu gosto;»
— e perguntando-lhe pelo companheiro, lhe respondeu Pe-
ralta que era ido fora ; que se recolhesse e deixasse a ceia,

que outra noite ceiaria com elle e lhe pagaria com igual
vontade á que lhe mostrava, que aquella noite não era pos-
sivelpor se achar indisposto. Angela com mágoa de seu
coração, por se lhe mallograr o trabalho de seu enfeite, se
recolheu, significando a Peralta o interior sentimento do
seu achaque. Ida ella, fechou Peralta a portado aposento,
e xlepois de ceiar se lançou a dormir.

Já. tinha Peralta passado um breve somno, e seria perto
das onze horas da noite, quando depois de todos recolhidos
Angela se deitou na cama, lutando com o sentimento do
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desprezo de Peralta, julgando por grande offensa da sua
gentileza, que mais a molestava que a mágoa da perda pe-
cuniaria. Estando Angela na cama, inquieta desta conside-
ração, que lhe tirava o somno, depois de apagada a luz
ouviu uma voz, que lhe dizia muito de manso: « Dormes,
Angela?» — Ella imaginando que era o dono da pousada,
que ás vezes costumava divertir-se com ella, respondeu:
« Não durmo, porque me deram umas anciàs, que me têm
maltratado, e por isso peço a Vm. que por ora se recolha,
e me deixe.» — Tornou a voz a dizer lhe: « Conheces-me,
Angela? » —« Quem pôde ser, senão meu amo (tornou ella),
quem me costuma fazer estes favores ? Deixe-os por vida sua
para outra oceasião, em que Ib'os mais agradeça, que poderá
acordar a Sra. ama, e haver alguma revolta nesta casa. »
« Não sou quem cuidas, Angela (respondeu a voz); senão
quem esta noite foste buscar com a ceia, e te mandou sem
lograr tua belleza, o que depois considerando, não pude
socegar sem vir buscar-te para recuperar o que perdi, pelo
que te rogo venhas a meu aposento.» — « Vm. é o Sr. Pe
ralta (referiu Angela), e soube onde eü dormia; quem havia
de adivinhar este bem? Recolha-se Vm. secretamente, que
eu o sigo. »

Com isto se recolheu a voz; e Angela entendendo que
era Peralta, cingindo o mantéo o foi buscar ao aposento,
do qual achando a porta cerrada, pondo-lhe a mão, se abriu,
e entrando deniro, por ter ainda a luz acesa, viu quePe-
ralta estava dormindo a maior levar, de que ficou admirada
pelo pouco tempo que ella se deteve; e imaginando que o
somno devia ser fingido, por ver o que elle fazia, sem dizer
nada tirou o mantéo e se metteu na cama; esperando um
pouco, vendo que não acordava, e que o somno parecia ver-
dadeiro, fingidamente começou a tossir e a inquietar-se na
cama, a cujo movimento acordou Peralta; e admirado de a
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ver comsigo, havendo fechado a porta do aposento, lhe
disse: « Que soltura é esta, Sra. Angela? quem lhe deu con-
fiança para me vir inquietar, abrindo a porta do cubículo,

que eu deixei fechada? «—Parecia a Angela que aquillo era

graça, pelo que tinha passado, e sem responder se ri.a e
se chegava para elle; porém vendo que Peralta indignado se
descompunha e a lançava com empuxões fora da cama e da
casa, lhe respondeu: « Socegue-se Vm., pois tem a culpa
de eu vir aqui, pois me foi chamar á minha cama, e eu por
lhe obedecer e dar gosto o vim buscar; mas se Vm. assim o
ordenou por me offender mais com este desprezo, eu me
vou logo; porém advirto-lhe que, ainda que sou mulhere

assista nesta pousada, não falta quem acuda aos meus ag-

gravos; que não carece esta terra de estudantes, que pagam
as mulheres com executar vinganças em quem as offende.»

Cahiu então Peralta pelo que Angela lhe disse da cha-

mada, e de achar a porta do aposento aberta, que tudo fora

obra do Diabinho pelo tentar com o peccado da sensualidade;

e tornando ás boas com Angela, lhe disse: « Socegue Vm.,

que pelo que tenho entendido, nem eu, nem Vm. temos

culpa deste accidente; porque sem duvida foi travessura de

meu companheiro , que è um grande mágico, e se faz invi-

sivel cada vez que quer, e por isso julgo elle iria chamar a

Vm. em meu nome, e abrir-lhe a porta do aposento, que
eu tinha fechada; porque ignora um grande perigo em que
me vi na guerra, de que Deus me livrou, e lhe fiz voto de

castidade conjugai; que se este respeito não fora, agradecera

eu, como bom galan, o favor que Vm. me faz em me buscar;

mas já que pelo respeito que digo não pôde ser, leve Vm.

este par de cruzados para umas meias, e vá descansar na

sua cama, porque não perigue á vista da sua gentileza a

obrigação do meu voto; que se não pôde fiar na resistência

da debilidade humana. >
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Angela fazendo grande cortezia, e dando a Peralta grande
agradecimento assim do donativo, como da satisfação qnèlhe dera, se foi menos queixosa, e satisfeita do que tinha
ido buscar.

Desvelado passou Peralta o restante da noite, conside-
rando o perigo em que andava com tal companheiro, e os
laços que lhe armava para cahir nelies; e assim pedia de
todo o coração a Deus lhe deparasse meio para poder deixar
tal companhia. Amanheceu, e acordando de um breve somno
viu que o Diabinho muito melancolisado estava sentado á
sua cabeceira; e ainda que Peralta attribuiu a tristeza ao
sentimento de não tercahido na tentação, que Angela lhe
offereceu, dissimulando o que conjecturava, lhe disse:« Quetendes, companheiro, que tão triste vos vejo? Devia não vos
sucçederbem com a freira, a quem fostes fallar !¦»¦«—'« g
verdade (respondeu o Diabinho), porque em eu apparecendo
e lhe fallando, foram tantos os Verbum caro, $ os signaes da
cruz, e os gritos articulando o sagrado nome, a que eu não
posso resistir, que subitamente desappareci, e se encheu a
casa de religiosas, que estavam de vigia; e emfim eu me vim,
e ella ficou com um mortal desmaio do assombrarnento.»—
« Esse frudo (tornou Peralta) tiram os ignorantes, que cegos
de appetites, se lhes introduz lhes hão de vir fallar as almas
passadas desja vida; e porque o dia está formoso, eu me
visto á pressa, e daremos uma volta pela cidade, e iremos
dormir a Monte-mór. »-. Seja em boa hora (respondeu aDiabinho)»; - e Peralta se vestiu, almoçou, tomou o seualforge, pagou a pousada, e se foi embora.

Chegaram á praça, e ouvindo Peralta tocar á missa naigreja de Santo Antônio, disse a seu familiar endiabrado
que o esperasse á fonte, que elle voltava logo: — • Faze
o que quizeres (respondeu o Diabinho), que não quer©em nada encontrar o teu gosto, porque não cuides quo
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não sou «eu amigo; que o que meu fôr, á mão me ha
de vir. »

Entrou Peralta no templo a ouvir missa, que ouvi-la todos
os dias é acção de grande merecimento; e o Diabinho o ficou
esperando na fonte , onde foram tantas as cizânias que ar-
gtriu entre todas as pessoas que chegaram a tomar água, que
não ficaram nenhumas que não andassem ás bofetadas, e
quebrassem os potes, sobre qual havia de encher primeiro;
porque não pode haver paz, onde o demônio assiste.

Sahiu Peralta da igreja, e juntando-se com o Diabinho
foram para diante ; tempo em que se encontraram com um
alcaide e seu escrivão, que levavam um homem preso, o
qual se ia queixando que o prendiam pelo que não devia e
tinha pago , sendo um p)bre hortelâo, velho e com filhos;
ao que respondeu a parte, que com elles vinha, que sim
devia, mas que não queria pagar. Lastimado Peralta de
ouvir o preso, chegou ao alcaide e lhe pediu que em cor-
tezia lhe quizesse dizer a quantia por que aquelle homem
ia preso ; respondeu o alcaide que por dous mil réis e cinco
tostões de diligencia: * Se não é mais que por isso (disse
Peralta), solte-o Vm. que aqui darei logo o dinheiro »; —
ao que acudiu o Diabinho: « Não faças tal. »• — Peralta lhe
disse: « Não me deste tu palavra de que me não havias dc
impedir as boas obras que quizesse fazer?» — « Sim, dei

(respondeu o Diabinho); mas esta sem tu gastares dinheiro
a quero eu fazer por amor de ti »; — e virando-se para a

parte lhe disse: « Não sei, senhor, como tendes tão pouca
consciência, que prendeis este pobre homem pelo que vos
tem pago 1 • — Teimou a parte que tal não havia; e o Dia-
binho proseguiu : • Não vos lembra que tal dia vos deu dez-
eseís tostões, uma pataca e quatro vinténs, que tudo faz dous
mil réis que vos devia? e vós lhe destes por signal nas costas
de uma carta quitação delles? Pois se isto é assim, como
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quereis agora, por este homem perder a quitação, que eu
achei, torna-lo a cobrar delle-t >

Como os signaes que o Diabinho dava eram certos, não
soube o credor outra resposta que dar mais que dizer: « Se-
nhores, se tal ê, levem-me todos os diabos! » Com que o
Diabinho muito contente lhe respondeu: que a seu tempo
lhe pediria cumprimento daquella palavra; e rogou ao al-
caide quizesse esperar um pouco que elle em um instante ia
buscar a quitação, e que no emtanto ali ficava seu compa-
nheiro. Finalmente conveio o alcaide na espera; e Peralta
bem entendeu que o lanço daquella boa obra do Diabinho
fora só dirigido á tentação em que o credor tinha cahido ,
dando-se falsamente a todos os diabos; o qual tanto que o
Diabinho se partiu a buscar a quitação, reconhecendo serem
verdadeiros os signaes delia, e que não podia deixar de a
trazer, por não ficar convencida sua maldade com a vista
da quitação disse ao alcaide que soltasse o preso, que elle
não queria já nada delle: «Justo è (disse o escrivão), mouro,
o que não podes haver, da-lo por tua alma »; — e por ter
que escrever proseguiu, que aquella desistência se havia de
fazer por termo, que elle credor havia de assignar, o qual
respondeu: que fizesse embora; e feita a diligencia pediram
os officiaes a P.eralta a paga delia; e elle respondeu: que a
graça que suas mercês lhe fizeram em deter tão injusta exe-
cução, pagaria elle; mas que a diligencia delia pagasse a
parte em pena de pedir o que se lhe não devia, como se fazia
certo pela quitação que seu companheiro tinha ido buscar.
Não soou isto mal aos officiaes da diligencia, e logo disseram
ao credor, por levarem dinheiro a ambas as partes: « Este
fidalgo tem muita razão; Vm. pague, e vá-se logo embora;
porque se chegar a quitação havemos de levar a Vm. com
ella diante do juiz, e ha de ser çondemnado no dobro do
que pedia sem se lhe dever»; —a isto respondeu o credor:
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« Ainda que a quitação seja falsa, comtudo não me quero
sujeitar a esse ameaço. » — Chamou de parte os officiaes,
untou o carro, andaram as rodas, e se foi embora. Depois
de ido deu Peralta aos dous esbirros um cruzado para doces,
com que também se despediram muito contentes; e ficou o

preso com Peralta, dando-lhe os devidos agradecimentos do
bem que lhe fizera. Neste tempo chegou o Diabinho com a

quitação, e mostrou sentir muito ter-se ausentado o credor
e justiça; porque determinava fazer no negocio uma embru-
lhada das suas; que nunca o diabo faz bem sem esperança
de haver mal; e assim o deve entender todo o christão, para
se não fiar de seus enganos.

O pobre preso desejosode gratificar o beneficio, dando-
lhe o diabo a quitação, lhe pediu muito que quizessem irá

sua casa almoçar uma franga gorda, que sua mulher tinha;

mas Peraltae o Diabinho lhe agradeceram a boa vontade:

recusando-lhe a offerta, se despediu delles, dando-lhes in-

flnitas graças pelo bem que lhe fizeram, que attribuia a

particular mercê do Céo.
Despedido o preso viu Peralta sahirem de Santo Antão qua-

tro beatas com suas toalhas largas, rosários nas mãos, as caras

torpes, macilentas e fracas, com os olhos pregados no chão,

passando praça de grandes devotas o edificado da modesua

que ostentavam. Perguntou Peralta ao Diabinho quem eram;

elle lhe respondeu, que eram as quatro bruxas, que vira

entrar pela janella do aposento onde estava; e que com

aquella apparencia de virtude enganavam o mundo, e des-

mentiam suas maldades, que taes são os enganos do mundo.

Admirado Peralta de tal ouvir, logo quizera ir dar conta ao

Santo Officio; mas temendo o Diabinho, o reservou para
melhor occasião. ... .

Tendo já partido de Évora para Monte-mór o Diabinho viu

estarem em uma casa jogando os dados, e por fazer das suas
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disse a Peralta, que pois era soldado entrasse a fazer quatro
paradas que poderia ser ganhasse para ajuda dos gastos dó
caminho. Peralta se escusava dizendo que era tarde para
se deterem mais; e o Diabinho replicou que não era; é
assim por não desgosta-lo, entrou Peralta na casa do jogo,
onde a todas as paradas que fez lhe lançaram azares, elle
ás que lhe fizeram, sortes; porque parece que o mesmo Dia-
binho invisível lançava os dados. Os que perdiam davam as
mãos, com que lançavam os azares, aos diabos; e outros
jurando e blasphemando, e o Diabinho regalando-se de
ouvi-los; mas Peralta fazendo escrúpulo de ganhar com tanta
vantagem e de ser causa de ouvir tantos juramentos, en-
tendendo que o Diabinho sô para motiva-los lhe fazia ga-
nhar, se contentou com seis moedas, e dando barato a todos
os mirones se sahiu pela porta fora.

Começaram sua jornada, e em breve espaço, sem saber
como, nem cansar no caminho, se achou Peralta com seu
companheiro no Rocio de Monte-mór, onde tomaram pou-
sada aquella noite. Depois de Peralta cear e se deitar na
cama, começou o Diabinho a fazer das suas, e arguíu taes
differenças entre o hospede e a hospeda, que se fundia a
casa. O motivo foi dizer o hospede á sua mulher que fizera
as postas de carne muito grandes, e que medira o vinho
sem o rebaptisar; ao que ella respondia em segredo:« Pois,
traidor, não bastava que a carne, de que fiz as postas, não
fosse de carneiro, ou bode, nem vacca, nem porco, cabra,
ou ovelha, e que te não custasse nenhum dinheiro, senão
ainda as havia de fazer menos da marca; nem que tivesses
já feito o vinho christão, para que eu O não baptisasse ? »
«. Pois, infame (respondia o marido), se havias de ser tão
escrupulosa, fizeras-te ermitôa, e não estalajadeira. V —
Sobre esta disputa houveram varias razões, em qüe pelejando
as comadres se descobrem as verdades; houve tal aqui-
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d'cl-rei, que se não acudiram os hospedes a aplacar o ne-
gocio, sem duvida a estalajadeira que era teimosa, pagara
seu escrúpulo com a vida; porque o Diabinho tinha en-
furecido de maneira o marido que não reparava nada em lhe
tirar a vida.

Não se contentou só com a referida revolta; mas sendo

já passada grande parte da noite, estando todos quietos
repousando, se foi á estrebaria, e inquietou de sorte as ca-
valgaduras, que se desfaziam todas em couces com tal es-
trondo que parecia se vinham as casas abaixo. Acudiram
os almocreves cada um ás suas, c sobre dizerem uns que
as cavalgaduras dos outros tinham a culpa por se soltarem
e irem comer a cevada das outras, que por isso os donos
as deixavam mal presas; e outros com grandes juramentos
negando o fado, attribuindo-o aos que lh'o imputavam,
houve tal barulho que se houveram de matar todos ás ia-
cadas, se gritando o hospede aqui-d'el-rei! Não acudira
a justiça, que andava de ronda, a mettê-los em paz.

Socegado o arruido, que Peralta ouviu por estar açor-
dado, a que não acudiu como soldado,'por entender que
era obja de seu companheiro, querendo já amanhecer,
subiu o Diabinho ao aposento de seu amigo e lhe disse:
« Vesle-le, companheiro, á pressa, e vamos daqui, que esta

gente está de má catadura, não te sueceda com ella alguma
cousa. »•- Vestiu-se Peralta, e querendo perguntar pelo es-

lalajadeiro, para lhe pagar a pousada, lhe disse o Diabinho,

que não fizesse tal, porque o hospede era o maior pirata
do mundo, e que assim quem furta a ladrão ganha cem
annos de perdão ; que se fossem logo, e que elle abriria a

porta secretamente, esahiriam sem serem sentidos: obedeceu
Peralta, ainda que contra sua vontade, e foram-se embora.

Quando a manhãa rompia tinham já passado o rio de Monte-

mor, e como Peralta vinha falto de somno, pelo haver per-
R. B, IV
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dido com a inquietação da noite passada, pediu ao Dia-
binho o deixasse repousar um bocado ao som da corrente
de tão famoso rio ; no que o Diabinho veio de boa vontade,
e emquanto Peralta dormiu um breve somno deu volta por
alguns moinhos a induzir os moleiros para que duplicassem
as maquias.

Já era mais de uma hora de sol, quando acordando
Peralta, e vendo diante de si o familiar endiabrado, lhe
disse: « Que formoso rio é este! e que cerrado de arvores
e pomares! » —¦ O Diabinho lhe respondeu: « Ora já que
tão bem te parece, te quero mostrar nelle, como em es-
pelho, o mais famoso edifício que viste, nem has de ver
em tua vida desde o Norte até o Sul; porque com sua gran-
deza não pôde competir o da machina que atalhou a con-
fusão das línguas; as pyramides do Egypto, o colosso de
Rhodes, o artificio de Corintho foram imperfeitas sombras
da sua maravilhosa architectura; porque as columnas são
de alabastro, os frisos e capileis de finíssimo jaspe, as pyra-
mides de diamantes, e as portas de cheiroso cedro chapeadas
de ouro; este se divide em sete quartos, com uma só porta
por onde se entra em uma espaçosa praça, ou pateo , onde
têm suas serventias todos os sete quartos, cujas paredes
têm virtude para deixar penetrar tudo quanto ha dentro
nelles, que é a maior maravilha. »

« E quem foi esse edificador do tal palácio (perguntou Pe-
ralta)? » —Respondeu o Diabinho : que o maior príncipe
das trevas, senhor de infinitas riquezas; porque só elle pu-
dera dar fim a tão custosa obra, para goza-la os que o se-
guem, que elle com generosidade suborna e lisongeia; —
« e porque sei quanto te has de admirar de ver tal edifício,
t'o não quero dilatar.» — « Folgarei muito (tornou Peralta) » ;
— e o Diabinho proseguiu: « Pois põe os olhos nas águas
desse pego »; — e assim o fez Peralta, e logo nellas se lhe
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representou que via um sumptuosissimo palácio, cuja fa-
chada de mármores e jaspes podia ser oitava maravilha do
mundo; pelo que disse ao Diabinho: « Com razão me en-
careceste tanto a architectura de tão soberano edifício; mas
que palácio é este? - — « Não divisas (respondeu o Dia-
binho) umas letras de ouro, que estão por cima do friso do
portal? » — « Sim, diviso (tornou Peralta). * — « Pois ellas
t'o dirão (replicou o Diabinho);» — e continha o que leu
o seguinte:

Fabricar o rei do Averno
Mandou estes edifícios,
Para morada dos vicios,
E noviciado do inferno.

« Das palavras daquelle epigramma (disse o Diabinho)

podes inferir do que serve ao Sr. Lucifer tão sumptuoso

palácio, e para melhor perceberes, attende ao que nelle
se te vai representando. » — Peralta applicando os olhos,
viu que pela famosa porta entravam para um espaçoso pateo
infinito numero de gentes de todo o gênero e estado, e que
nelle se dividiam para entrar por differentes portas de
vários quartos, que estavam no mesmo edifício.

Para o primeiro quarto, que estava á mão direita, consi-
derou que estavam alguns sujeitos á obra, dando com seus
semblantes escriptos de vida, e com tanta arrogância, que
por decoro do logar em que estavam se não matavam uns
aos outros sobre a preferencia da entrada; e depois de en-
trados se representou a Peralta que pararam em um apo-
sento ricamente adereçado, no meio do qual estava um
throno de vidro e sobre elle collocada uma dama custosa-
mente vestida, e com azas unidas a seus hombros, com coroa,
e a seus pês ajoelhada uma formosa donzella pobremente
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adereçada, a quem a enthronisada estava desprezando , e
lançando de si com grande ira, por mais que a donzella
humilhada lhe pedia que tal não fizesse, a quem fazendo-se
surda a seu rogo dizia:

Nào me venhas fazer guerra;
De ti á minha presença
Ha tão grande differença,
Como do céo para a terra.

Por te fugir solicito
- As azas de que me esmalto,

Com que talvez de mais alto
Me despenho e precipito.

A estas razões replicava com grande submissão a mal ves-
tida belleza o seguinte :

Vou-me, pois que nada vai
Meu rogo; mas ai de ti!
Que em te apartares de mi
Deixas teu bem por teu mal.

E assim que te aviso digo ,
Que o leu throno de cryslal,
De pedra terá fatal
Feito em pedaços castigo.

As azas, com que te ensaias
A enlumbrar teu presumir,
Servem só de te subir
D'onde de mais alto caias.

Com isto despejou o aposento a tão formosa dama, como
hnmildemenle vestida; e a enthronisada se occupou em
fazer grandes caricias a^seus sequazes, e em lhes mandar
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repartir espaçosos c soberanos gasalhados, dignos de sua
altiveza.

Peralta estava confundidissimo sem saber dar sentido áo
enigmático daquella representação e das figuras delia; e por
se livrar desta duvida pediu ao Diabinho lh'a declarasse, o

qual lhe respondeu : que a dama, que estava collocada com
azas sobre o throno de vidro, era a soberba, primeiro pec-
cado dos sete mortaes, e que mais parte trazia ao noviciado

do inferno; as azas que tinha nos hombros pegadas com

cera, a que fiava o vôo da sua altivapresumpção, eram as

que derretidas a despenhavam do auge da maior altura a

que aspirava ; e que por este respeito estava collocada sobre

aquelle throno cyrstallino exposto a qualquer golpe: aquella

pobre e formosa donzella que lhe estava rogando que a não

lançasse de si, era a humildade, antipoda sua; e que o

numero dos arrogantes que a buscavam era dos soberbos

seus sequazes, que por seu meio vinham acabar no noviciado

do inferno, onde haviam de professar para sempre, enga-

nados das delicias, que no dito noviciado se lhe offereciam;

porque nelle não costuma Lucifer atemorisar com asperezas,

senão lisongear com regalos; ao contrario dos santos novi-

ciados, em que com ellas se examina e qualifica a virtude,

merecedora da divina profissão.- « Ora digo (respondeu i o-

ralta), que bem parece nÃo perdeste com a graça a sciencia

de anjo; pois tão artificiosamente sabes manifestar as cir-

cumstancias das cousas ! Agora admiro as propriedades das

figuras, e entendo o equivoco dos epigrammas delias; mas

tambem me desconsola muito o desacerto de tao cega e en-

ganada gente. .. nrin
Por diante quizera ir Peralta neste discurso, se lhenao

roubara o sentido a vista de outro objecto da apresentação

da gome, que entrava pela porta «o segundo quarto mmio

recatada. « com o olho sobre o hombro, vig.andose v.oha
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alguém pedir-lhe alguma cousa; porque dos pobres, que os
vinham seguindo pedindo esmola, nno faziam caso, e por
se livrarem delles entravam depressa e fechavam a porta;
mas por um corredor descoberto viu Peralta que paravam
em uma quadra ricamente entapeçada, e fornida de inesti-
maveis peças; aos cantos da dita quadra muitos saccos de
dinheiro em ouro e prata, por ser infernal erário do the-
souro de tão maldita gente. No meio do aposento estava um
throno guarnecido de pérolas e pedras preciosas, e sobre
elle uma dama mais custosamente vestida que formosa, com
mais olhos que Argos, vigiando as riquezas da sala, cujas
chaves só fiava de si própria, pelo que umas tinha nas mãos
muito apertadas, e outras pendentes de um cordão de seda
e ouro, que lhe descia da cintura. Esta fazia grandes caricias
aos que vinham entrando a reverencia-la e a empregar-se
no gosto da contemplação daquellas riquezas, advertindo-
lhes que os gastos seriam muito limitados;

Porque a liberal idade
No gastar e despender
Se pôde vir a fazer
Néscia prodigalidade.

E assim de imprudência é mal
O gastar-se sem medida;
Que ás vezes sobeja a vida
E fallece o cabedal.

Muito contentes com o referido, e advertência se agasa-
lharam todos; e Peralta não acabava de atinar que gentefosse aquella, por mais que discorria, e perguntou a seu
companheiro, o qual lhe respondeu: que os que tinham en-
trado eram os avarentos, que idolatravam o dinheiro e ri-
quezas que possuíam, sem dellas dar nada aos pobres, nem
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fazer bem a seus próximos; e que assim pelo caminho da
inhumanidacle de tal vicio vinham fazer o noviciado para o
inferno; porque não tinham visto, ainda que ouviam, o
gasalhado que nelle faziam ao rico avarento e a todos os
mais que o imitaram; que se elles o yiram, ou não deixariam
entrar por um ouvido e sahir pelo outro as advertências, que
disso se lhes faziam, ou elles não viriam tão apressados c
contentes a idolatrar quem os engana, que era a senhora da
casa, e a mesma avareza, segundo peccado dos sete.

« Agora digo (replicou Peralta) que teremos três, meu
amigo; pois com tanta evidencia me estás representando os

perigos, de que me devo guardar, em que tanta e tão cega

gente cahe. » — « Não estejas tão desconfiado (disse o Dia-
binho) que alfin se canta Ia gloria, e attende á terceira visão

que se te representa, do terceiro quarto. » — Viu que en-
travam por elle com grande fúria aos empuxões, grande nu-
mero de mancebos e alguns velhos, a quem estava defen-
dendo a entrada uma formosíssima dama, dizendo:

Doudos! porque em mim deixais
O bem , que o Céo vos ordena,
E ides buscar vossa pena
Na vil gloria que buscais?

Mas elles sem temor, nem respeito á divina belleza, por
se livrarem de suas instâncias entravam mais depressa e

por entre os que entravam iarn os velhos seu molle-moUe;

e como podiam vinham sahindo outros muito fracos, palhdos,
macilentos e descorados; e seguindo Peralta os olhos para os

que tinham entrado, viu que paravam em uma sala bem

adereçada, cuja porta estava aberta, e nella sentada uma

dama que pela forma servia de porteira, com uma mao

sobre outra sem foliar palavra, nem dizer nada a ninguém,

por mais gente que entrasse e carregasse sobre ella.
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Na mesma quadra viu que estava sobre um throno alça-
tifado e semeado dc flores outra dama, mais engraçada que
formosa, e tão decotada da camisa, e curtas anágoas,que
não era necessário bruxolear para se verem os listões dos
sapatos. Esta era a senhora da casa, a quem todos os que
entravam faziam grandes submissões, e ella os recebia com
grande benevolência, e mandava dar deliciosos agasalhos, e
em especial aos velhos verdes, a quem dizia:

Vós outros que nesta idade
Me buscais, muito vos devo,
E bem é que em minha graça
Tenhais o Jogar primeiro.

Ditas estas palavras reparou que entre os mancebos se iam
accommodando os velhos, e eram alguns sujeitos, que por
parecê-lo, convertiam com artificiaes tintas em azeviche a
neve de seus cabellos, desmentindo os annos de sua idade;
aos quaes chamando a dama do throno, lhes disse assim :

« Senhores velhos gaileiros, desoccupom Vms. logo este
quarto, porque não quero nelle fructa, que pareça verde,
sendo tão madura; pois a que admitto nelle de semelhante
gênero, é só a que na apparencia manifesta sem mentira o
que delia se pôde esperar; podem Vms. passar-se ao outro
quarto do engano, que lá acharão gasalhado ás desmen-
tidas cãas. » — Responderam elles: « Não procederam , se-
nhora, de larga idade, mas sim de trabalhos e arnofinações,
que tanto custam. » —« Não me metto em averiguar essa
questão (tornou a dona da casa), que para serem daqui ex-
pulsos basta o crime da transfiguração ; que a não ser ella
lhes dera logar entre os velhos , que admitto , e não o queVms. queriam tomar entre os mancebos; e soffram-me quelhes diga:
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« Quem da autoridade zomba
E de si mesmo escarnece,
Todo o que corvo amanhece
Tendo anoitecido pomba;

Que se tão néscios enganos
Não reediíicam o ser,
De que proveito é fazer
Parecer menos os annos ? »

Com esta resolução se foram sahindo da quadra os despe-
didos. Peralta admirado perguntou ao Diabinho , que gente
era aquella, que em tanta quantidade entrava aos empuxões
naquelle quarto, e que delle sahiam tão macilentos e fracos;
e quem era a formosa dama, que defendia a porta aos que
entravam , sem lhe haver respeito , nem atienção , e quem
era a que da banda de dentro servia de remissa porteira;
e a que estava no throno por senhora da casa °l porque o
tinham attonilo e fora de si as circumstancias de tão admi-
ravel representação. O Diabinho lhe respondeu : que os que
entravam a empuxões, tão cegos e desatinados, eram os
iucontincnles, que estimulados dos lascivos appetites iam
atrás delles, como gato a bofes; e que a formosa dama,

que lhes impedia a entrada, a quem não tinham respeito,
era a virtude , de quem , enganados, fugiam á rédea solta;
e que os que vinham sahindo por entre os que entravam,
fracos e macilentos, eram os que tinham consumido a vida
e saúde no exercício libidinoso, e se passavam para o nos-

pitai daquelle noviciado a solicitar saúde para tornarem a

seus desenfados em que andam, e desenfreados appetites,
sern arrependimento dos passados; e que a dama, que re-

' missamento servia de porteira, era a ociosidade, causa e

motivo de todos os vícios; e a do throno, senhora da casa,

a cujo cargo estava o agasalhado dos que a professavam, e
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vinham fazer noviciado no seu quarto para o inferno, era
a sensualidade, terceiro peccado dos sete mortaes.

« Estou aturdido (disse Peralta) do desatino de tal gente,
e da propriedade da significação delle em sua representação,
que agora entendo e de antes ignorava, confundido da sua
delicadeza. »

« Attende, lhe replicou o Diabinho, á representação que
se segue no seguinte quarto. » —Olhou Peralta, e-viu que
pelo pórtico delle entravam alguns sujeitos arrogantes, e
tanto á valentona que pareciam lynces, que com os olhos
maiam ; pois com elles amedrontavam aos que os viam ; e
sobre a preferencia do entrar da porta estiveram a pique de
se matarem uns aos outros ás estocadas; e nesta differença
chegaram a uma sala, onde sobre um throno de ferro e
aço estava collocada uma mulher torpissima, vomitando
sangue pela boca e expellindo raios pelos olhos, a qual
depois de deixar um pouco proseguir a pendência, man-
dando quietar os donos delia, fazendo lhes grandes aga-
salhos, lhes dizia:

Vós, que com rigoridade
Minha influencia exerceis,
Aqui em prêmio lograreis
De meu favor a equidade;

Pois que com indignações,
Apezar do entendimento,
Do primeiro movimento
Executastes paixões.

Assim lhes disse, e todos a reverenciaram , e se foram
accommodando em seus logares, para nelles fazerem seus
noviciados. Peralta, por se inteirar do que presumia da-
quella representação, pediu ao Diabinho lh'a declarasse;
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e elle respondeu: que a mulher, que estava collocada sobre
othronode ferro e aço, signal de suas armas, era a ira,

quarto peccado dos sete mortaes, e a mais inexorável fúria
do inferno , que com ser tal, tinha uma irmãa divina, que
estava no céo, que era a ira do Todo-Puderoso, quando
oífendido dos peccados sem arrependimento castiga o mun-
do; e que com serem irmãas no nome, era tão justa uma,
como injusta a outra, e sempre estavam em perpetua con-
tenda; a do céo , porque a do inferno provocava com mal-
dades, que influem nos homens; e a do inferno, pelo sen-
timento que lhe fica, quando vê que aos arrependidos, se
transforma a do céo em misericórdia. « Os que viste entrar
tão arrogantes, são os sequazes da do inferno, que obstinados
em suas perversidades, vem fazer no seu quarto noviciado.»

Lastimado Peralta da cegueira desta gente, disse a seu

companheiro infernal: « Maldita seja a soberba de vós ou-

tros, e vossa ingratidão, que se ella não fora, prevale-
cerieis espíritos angélicos, e não estivereis sepultados nos

abysmos infernaes, d'onde por ódio e vingança viestes en-

ganar a Eva para fazer peccar seu consorte Adão, nossos

primeiros pais, em cuja culpa incorreu o gênero humano, fi-

cando assim perdendo a graça, e sujeito ás misérias desta

representação. » - « Comtudo isso (respondeu o Diabinho)

nós não nos arrependemos, nem havemos de arrepender

eternamente; mas deixando este argumento, porque te nao

fique nada por ver deste noviciado, attende ao que se te re-

presenta no quinto pórtico >; - e applicando os olhos viu

que entravam muitos homens carregados de manlimentos,

tão sôfregos, que como esfomeados vinham comendo as

mãos cheias do que traziam ; os quaes pararam em um apo-

sento rodeado de mesas ao modo de refeitório , todas cheias

de diversas e deliciosas iguarias, e na cabeceira dellasuma

mulher sentada comendo sem descansar tão sofregamente
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que tudo lhe parecia pouco, e não cessava de mandar vir
mais iguarias; a qual com o bocado na boca, não cessando
de comer, disse aos que entravam, que pois tinham prestes,e eram seus confrades, se sentassem e fizessem a razão ;
porque

Quem por comer e beber
Faz na vida estimação ,
Não come para viver;
Mas vive para comer,
Como epicurio glotão.

« E não vos pareça que só vós outros sois meus sequazes;
porque aqui fizeram também seu noviciado, emquanto vi-
veram, Heliogabalo, Sardanapalo, e outros »: -- isto dizia
a senhora da casa aos assistentes, sem deixar de comer;
e elles sem despejar a boca comiam e calavam , como
doentes de fome canina. Ainda que Peralta conjedurava a
figura daquella representação, não deixou de pedir ao Dia-
binho, que lh'a declarasse, porque o fazia com grande sub-
tileza; ao que elle satisfez, dizendo: que a senhora da-
quelle ijuarto era a gula, quinto peccado dos mortaes, e o
que trazia infinita gente ao noviciado, e delle a levava aoinferno; e os que lhe assistiam, eram os glotões epicurios
seus sequazes, que não occuparam em mais a vida que em
comer e beber, sem jejuarem um só dia, nem se compa-
decerem dos pobres e necessitados, e muito menos cum-
pnrem as obrigações de christãos pelo vicio da glolonaria.Admirado ficou Peralta de tão bruto desacerto, quando pelopórtico do sexto quarto viu que entravam muitos homens
queixosos de sua desgraça, e murmurando dos venturosos,
ate chegarem á quadra, onde estava collocada uma mulhercomo furiosa, comendo-se a si mesma de raiva de não poderconseguir o que seu insaciável desejo lhe representava, a
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quem chamavam dizendo: que vinham áquelle seu quarto
acabar de passar a vida , porque não podiam seus subditos
ver tantas grandezas, riem soffrer gentilezas, e muito menos
felicidades alheias: c ella lhes dizia este epigramma:

. O mal, que por mim sentis,
Muito devo agradecer,
Pois a ninguém soffreis ver
Bens que vós não possuis.

Das palavras do referido epigramma colligiu Peralta, que
a figura que as tinha pronunciado era a inveja, sexto pec-
cado mortal, que por abominável pudera ser o primeiro,
se a soberba se lhe não antecipara; e por isso não perguntou
nada ao Diabinho , occupando-se só em discorrer na bruta-
lidade deste «actual peccado, e quão merecedora era a gente,
que nelle cahia, de semelhante noviciado.

Nisto contemplava Peralta, quando desapparecida a sexta
representação, viu, que pela porta do sétimo quarto vinham
para entrar muitos homens e mulheres, muito de vagar,
pé ante pé, parando aqui e ali com grande soma, até que
depois de largo espaço entrando todos pararam em uma qua-

, dra, toscamente adereçada com as mais das alfaias postas
sem concerto, fora de seus logares, e no meio delia levan-
tado um desalentado throno, sobre o qual estava lançada
na cama uma mulher dormindo a bom levar, sem sentir as
vozes que os que vinham entrando lhe estavam dando de
quando em quando; porque também o somno lhes suspendia
as vozes, que continham em avisa-la, como eram chegados
a seu quarto, para que como seus sequazes lhes mandasse
dar agasalhadn nelle; o que fizeram tantas vezes, até que
a somnolenla senhora levantando a cabeça, depois de se
espreguiçar um pouco, e de dar quatro bocejos, abrindo os
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olhos deu fé dos circumstantes, a quem logo mandou dar
agasalhado, e muito bem de comer e beber, dizendo-lhes
mal desperta, como sonhando :

Comei, e dormi, senhores,
Sem cuidado e com descanso;
Porque o comer e dormir
É da vida o mór regalo :

Com o sebo destas delicias
De preguiçosos enganos
Isco eu os meus anzóes,
Com que pesco tantos barbos.

Apenas a encarnada senhora, mal desperta acabou de
pronunciar estas palavras, quando logo ficou outra vez dor-
mindo, como se não tivera acordado.

Disse Peralta ao Diabinho que não entendia bem as fi-
guras daquella visão, e que assim estimaria lh'as explicasse ;
ao que o Diabinho satisfez, dizendo: que a mulher que
estava dormindo na cama era a preguiça, sétimo peccado
mortal, que muita gente trazia ao noviciado do inferno ; —
« pois aquelles que ali vês com bigodinhos, e polvilhados,
todos peripateticos, andam toda a noite desvelados de dama
em dama, e de pura preguiça ociosos sem emprego, nem
trabalho, ostentandofidalguias, sendo uns basorreiros, não
se levantam da cama senão ao meio-dia, principalmenteem dias de obrigação de missa, parecendo-lhes cumprem
com a devida obrigação com irem busca-la a horas que a
não acham, e com se porem ás portas das igrejas e a passearnos adros, registrando as damas, fazendo-lhes macaquices,
e com outros descobrindo defeitos, e fazendo risadas, levan-
tando-lhes epitaphios, namoros e praças, entendem ter sa-
tisfeito os divinos preceitos; ao que ellas também se entregam
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com todo o descôco, sahindo muito de vagar das igrejas com
contas nas mãos muito grandes e seus listões, que trazem
mais por gala, que para rezar per ellas, travando conversa-
ções conr outras, por terem melhor oceasião de se mostrar a
elles e dar-lhes a entender com modilhos, disfarces, e outras
apparencias, as desenvolturas de que são dotadas, empre-
gando-se mais na ociosidade, e appetites levianos provoca-
dores dc toda a preguiça, que no trabalho e desvelo do seu
governo e reputação. »

Os que estavam dormindo, mais robustos na presença,
eram officiaes e trabalhadores, que por lhes dar o vicio da
preguiça tinham deixado de ganhar o sustento com o suor
de seu rosto na conformidade do divino mandado, e pelo
adquirir com menos trabalho se fizeram piratas de estradas,
e por isso dormem tão descansados neste noviciado, não te-
mendo as forcas, que os ameaçam. As mulheres que entre
elles vês eram muito sisudas e ganhavam de comer pela sua
roca, almofada e costura; mas inficionadas da preguiça
atropellaram o justo procedimento, procurando ganha-lo sem
trabalho lascivamente. « Olha se com razão Lucifer pôz a
preguiça por senhora regalada deste quarto do noviciado do
.inferno; pois lhe traz tanta gente a elle >: — e assim res-
pondendo Peralta, porque estava já lastimado e enfadado
de ver tantas representações de torpezas e misérias humanas,
disse ao Diabinho, que não queria ver mais, que seguir seu
caminho.— « Seja embora, lhe disse o familiar diabólico;

.mas deixa passar o rio aquelle religioso, que acolá vem a
cavallo, com os alforges recheados de cousas, em que tenho

parte, que quero te aproveites dellas. » — - Eu o escuso (res-
pondeu Peralta), que nos meus levo bastante provimento.» —

- Não quero eu perder logo o que me dão (tornou o Dia-
binho), porque o de Deus a Deus, e o de César a César. » —

E neste tempo passando o religioso se espantou a mula de
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sorte que em desatinados couces e ásperos movimentos deu
com o religioso em terra e foi fugindo, e o Diabinho cor-
rendo atrás delia. Peralta acudiu ao religioso, e lhe foi
buscar água ao rio para beber, e perguntando-lhe se recebera
algum damno, a que respondeu que não; porque como vira
a mula tão desinquieta se resolvera a lançar-se delia o melhor
que pudesse, como o fez; e que entendia que a mula se lhe
devia metter o diabo no corpo, que a provocou «aquella
fúria; porque era mansissima, e nunca tal tinha feito; mas
que aquelle successo devia ser em pena delle não ter dito
missa aquelle dia, por madrugar para a jornada: porém que
lhe não tornaria a acontecer tal em sua. vida , já que Deus
lhe fizera mercê de o livrar de To grande perigo; porque
a missa não fazia perder tempo e era o verdadeiro norte de
toda a boa viagem: ao que lhe disse Peralta: « Vossa Pater-
nidade falia corno discreto, e seguro-lhe que o Diabo lhe
espantou a mula, por não haver celebrado, que elle não
perde oceasião em que possa molestar os servos de Deus. »

Neste tempo chegou o Diabinho com a mula pela rédea;
e a deu ao religioso, dizendo que com os saltos que ia ciando,
lhe fora cahindo do alforge algumas cousas que elle não pu-
dera recadar, por não perdera mula de vista, que afora
tomar muito longe. — « Seja por caridade (lhe respondeu o
religioso) o trabalho de apanhar a mula, que o que cahiu
do alforge não importa nada.»— E fazendo o signal da cruz
para se montar, tendo-lhe Peralta mão no estribo , o Dia-
binho desappareceu. e o religioso se foi embora.

Ausente o religioso, disse o Diabinho a Peralta, que se"
aproveitasse da oceasião de um pedaço de presunto, e de
uns poucos de doces do alforge do religioso. Peralta lhe
respondeu, que agradecia a offerta; mas que sentia o haver
tomado ao religioso o que trazia para passar o caminho. « Eu
(respondeu o Diabinho) não tomei nada ao frade, que o que
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tomei era meu, por m'o haver dado primeiro.» -*« E isso
como pôde ser?»tornou Peralta. - t Has de saber (pro-
seguiu o Diabniho)que este presunto e estes doces mandou
a este frade certa confessada sua; e vendo que o presunto
era duro, e que não se acabava de cozer, disse: — dou ao
diabo tal presunto, como é duro; — e o mesmo aconteceu
com os doces, porque tardando o moço, que os foi buscar
lhe disse muito agastada:— leve-te o diabo a ti, mais aos
doces; — e assim que no tomar o que me tinham dado não
fiz offensa a ninguém ; que eu não sou homem de compri-
mentos, e logo tomo a palavra para seu tempo, quando então
não haja logar.»

Não teve Peralta que responder; mas sim que considerar
a vista daquelle exemplo, quanto de sacerta quem dâ al-
guma cousa ao diabo, de quem todo o christão deve fugir.

FOLHETO IV.

Puzeram-se a caminho os dous companheiros para as
Vendas-Novas: Peralta discorrendo sobre o meio, que ele-
geria para se apartar de tal companhia sem perigo de
algum damno, que o estimulavam muito os desejos, que
disso tinha, pelas perversidades, que em damno de seus

próximos a cada passo via executar; e o Diabinho fulmi-
nando maldades para repetir.

Chegaram á primeira venda da Silveira, onde Peralta

querendo tomar alguma refeição,# viu que toda a justiça de
Monte-mór tinha preso ao dono delia por uni grande furto,

que ali se fizera, em que foi culpado,
Tanto que o Diabinho viu isto, fez retirar Peralta, e lhe

disse que passasse a tomar refeiçãa na segunda venda, e
R. B. IV
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que nas Vendas-Novas iria ter com elle; porque determinava
livrar áquelle homem da prisão em que estava, por lhe ser
muito obrigado pelas maldades que executava, e havia de
executar emquanto vivesse; e que assim convinha ao ser-
viço de Lucifer dilatar-lhe a forca mais alguns dias.

Peralta fez o que o Diabinho lhe ordenava, e apenas a
justiça tinha sahido com o preso, quando o Diabinho le-
vantou uma poeira da terra tão grande, que se não viam
uns aos outros, e as cavalgaduras espantadas corriam á rédea
solta sem obedecer a quem ia nellas; e com esta revolta ficou
o preso sem gente, que lhe assistisse, e como o Diabinho
lhe desatasse as mãos, que levava algemadas, lhe fez tomar
as de Villa-Diogo, e em breve espaço pôzpês em polvorosa.
Os da companhia da justiça foram parar em diflerentes
partes, assombrados do successo; o que tudo Peralta esteve
vendo de cima de um outeirinho; e depois ajuntando-se,
e querendo recobrar o preso, não acharam noticia alguma
delle, motivo por que se retiraram a suas casas admirados
de tal acontecimento.

Naquella noite ficou o Diabinho nas Silveiras, onde obrou
taes diversidades, que houveram de se escrever muitos vo-
lumes; o que deixo no silencio na consideração dos que
bem conhecem as suas más obras.

Peralta chegou ao sol posto ás Vendas-Novas, e na pou-
sada em que se agasalhou estava o religioso, a quem se es-
pantára a mula no rio de Monte-mór, que em razão de se
sentir quebrantado da queda, e temer não achar boa com-
modidade uosPegões, não quiz passar dali, considerando
em seu successo, que mais vale quem Deus ajuda, que quemmuito madruga, o qual festejou muito a Peralta, agradecido
do sentimento que mostrava da sua queda; e recolhendo-se
ambos a um aposento Peralta lhe deu conta de tudo o até
aqui referido; e de como o Diabinho fora o que lhe espan-
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tara a mula, para lhe tomar o presunto e os doces, que
levava no alforge, dizendo que ltfosdéraa elle primeiro a
pessoa que os mandara á Sua Paternidade; e (jue assim lhe
pedia muito lhe fizesse a mercê de o aconselhar no meio,
que elegeria para se apartar de tal companheiro; porque o
que elle tinha resolvido em seu coração, era metter-so reli-
gioso na ordem do seraphico padre S. Francisco, que Sua
Paternidade professava, se nella o quizessem aceitar, dando
cfesmola os cruzados que trazia, porque supposto seguira
a milícia, tinha bastantes princípios de latim, e era limpo
de sangue, capaz do habito de religioso.

Não cessava o irado de se benzer de caso tão espantoso,
como Peralta lhe referira; ao qual disse, que a resolução,
que tomava, era o mais seguro meio para se livrar das ten-
tações do demônio; e que em chegando a Lisboa fosse ao
convento de Xabregas e perguntasse pelo guardião de Ex-
tremós, que elle lhe dava sua palavra de o fazer aceitar logo;
e que até chegar a Lisboa fosse contemporisando com o Dia-
binho, porque sabendo sua determinação lhe não fizesse
algum damno.

Assim ficou Peralta mais animado e prometteu de pôr por
obra a sua tenção, dando muitos agradecimentos ao religioso
pela mercê, que lhe promettia fazer; e com isto depois de
cearem ambos se recolheu cada um em seu quarto; porque
o religioso não queria nenhuma communicação com o Dia-
binho, e que era força vir buscar a Peralta.

Seria meia-noite, e já tinham todos repousado largo es-
paço, quando o Diabinho sem lhe abrirem a porta, en-
trando na pousada, tratou de fazer das suas. O primeiro
com quem contendeu foi com o dono da casa, entrando no
cubículo em que dormia, e pondo toda quanta louça em casa
havia espalhada por ella; derribouum alguidar, que estava
sobre um poial com taçalhos de carne, a cujo estrondo
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acordando o estalajadeiro, cuidando que o dito rumor era
de algum cão, ou gato, que tinha entrado a comer a carne,
levantou-se da cama, pegou de uma cachamorra que tinha
sempre á cabeceira, e começou deesgrimi-la com grande
fúria, é o Diabinho, porque não errasse com as pancadas
á louça, fazia rumor de quando em quando para onde ella
estava, dando-lhe a entender que não erraria o golpe no
cúmplice do delicto, que imaginava. A mulher, que tinha
acordado ao estrondo, e conhecendo no tinido da louça ò
prejuízo que lhe faziam, começou de gritar, dizendo: —
Homem do diabo! olha que quebras a louça toda, quanta
tenho. — Pois valha-te Barrabás, mulher (respondeu o ma-
rido), não tinhas outra parte onde pores a louça, senão
no meio da casa? levanta-te com Barzabú, e fere lume, que
não ha de amanhecer vivo este rafeiro, que aqui se me anda
mettendo entre as pernas, sem lhe poder acertar em parte
que o mate.— Assim o fez a mulher: acendeu luz , e viu
o destroço que na louça estava feito, em pratos, potes >
tigelas, pucaros e álguidares; pôz as mãos na cabeça e
começou de tornar a culpa ao marido, dizendo: — Não
tiveste mais que fazer, senão a louça em pedaços! leve-te
o diabo o teu juizo.— Pois, mulher (dizia o marido), para
que trouxeste a louça para aqui? foi pela teres mais guar-
dada? que diabo de governo é o teu?—Ella se desbaptisava,
e eram tantos os juramentos com que afíirmava que tal não
fizera, como areias do mar; de que confuso o marido, vendo
que já não tinha remédio o damno, que estava feito, e que
o rafeiro se não podia ter sahido, por estar a porta do apo-
sento fechada, livrava a vingança de tudo na execução que
nelle determinava fazer; mas como o Diabinho desappa-
receu, e o estalajadeiro revolvesse todos os cantos da casa,
sem achar o delinqüente, que imaginava, fazendo em si
mil cruzes, se tornaram elle e a mulher a lançar na cama.



DIABINHO DA MÃO FURADA. 283

Seria pouco mais de uma hora ante manhãa, quando os
almocreves e passageiros pedindo á dona da casa candeia,
indo a dar penso ás suas cavalgaduras, as acharam todas
suando copiosamenle, selladas, enfreadas e albardadas, como
se aquella hora houvessem chegado de fóra, com o qüe se
persuadiram os donos, que depois de dormirem, o dono da
casa as mandara a Monle-mór buscar alguma cousa; e
sobre isto começaram a dizer, que era má christandade não
deixar descansar e comer de noite as alimarias; mas que
protestavam de lhes pagar o damno, que disso lhes resul-
tasse, e não tornar mais a pousar naquella casa.

O estalajadeiro se esconjurava, que tal não fora, e que
antes elle tinha razão de estar queixoso de alguns estürdios,

que lhe ajuntaram quanta louça tinha no aposento onde
dormia, para a fazer em pedaços com uma cacheira, cui-
dando que lançava fóra um rafeiro guloso; ao que respon-
deram os almocreves, que como podiam fazer tal, se elle
deixava fechada a porta do aposento em que dormia.—Pois
menos podia eu (replicou o hospede) tirar as vossas cavai-

gaduras pela mesma casa onde estáveis agasalhados, abrir
as portas sem vós outros sentirdes; —com o que uns e outros
se deram por satisfeitos, presuppondo que algum demônio
devia andar aquella noite naquella casa; e quando a sus-

peita não fóra verdadeira, não era temerária; porque todos

são muito devotos de semelhantes ermidas. Tornou a dizer

o hospede, que se assim fosse, que ali estava um reli-

gioso, e que em elle acordando lhe pediria benzesse e es-

conjurasse a casa, que o que sentia era não terem suas

mercês quando almoçassem um prato em que comer, nem

um pucaro por onde beber.-Não importa (responderam os

almocreves), arrieiros somos, nas mãos comemos, e^ene-

remos pelas borrachas.- Com tstô trataram de dárpettSc.as

cavalgaduras, e de ordenar o almoço ; é o DtebuMto lattto
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que ouviu a resolução do estalajadeiro de pedir ao religioso
benzesse a casa, se foi desatinado acordar Peralta, e lhe pediu
que sem dilação se vestisse e sahisse para fora daquella pou-
sada, porque importava assim. Peralta por contemporisar
com o Diabinho, como lhe tinha aconselhado o dito religioso,
fez o que lhe pedia, pagou a pousada e íoi o primeiro que
sahiu delia.

Partidos os dous ao tempo que amanhecia das Vendas-
Novas para os Pegões, disse o Diabinho a Peralta, por travar
conversação, que estava admirado de ver quanto reformado
vivia, sendo soldado, em tempo que as maldades dos homens
eram taes, que os faziam parecer diabos.— «Isso (disse Pe-
ralta) é mentirosa praga tua.» — « Pois dize-me (tornou o
Diabinho) que outra cousa são senão diabos, tanto numero
de blasphemos, perjuros, traidores, falsos, enganadores,
melquitrefes, embrulhadores, falsários de testemunhas, pi-
ratas sem restituição, e sensuaes desenfreados ? Que outra
cousa são, senão diabos, os que estão aunos em mortal ódio
com seus próximos, sem quererem admittir reconciliação 1
Que outra cousa são, senão diabos, os que tiram a justiça
a quem a tem, para a venderem a quem a compra ? Que
outra cousa são, senão diabos, os soberbos poderosos, que
por dá cá aquella palha, vexam os humildes ?... »

« Não prosigas mais em tua infernal pratica, que não
tenho paciência para te ouvir (disse Peralta), porque ainda
que por fraqueza humana haja algum sujeito máu e perverso,
ha infinito numero de bons, que cumprem como devem as
obrigações de catholicos; e nem aos mais depravados podes
dar o nome, que lhe applicas de diabos; porque estes se po-
derão arrepender de seus erros, e os homens por mais inso-
lentes que sejam, basta para os pôr em graça qualquer firme
arrependimento de suas culpas, sem tornar a reincidir nejlas,
como tantos exemplos verificam. De um perseguidor seu fez
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Deus um S. Paulo; de um mercador anoneiro, um S. Matheus;
de uma publica peccadora, uma Magdalena santa; edeum
salteador de estradas, um S. Dimas.» — «Isso era outro
tempo (respondeu o Diabinho); porém neste são tão poucos
os arrependidos, que cerío diabo poeta (porque também os
ha desta arte) fez á referida matéria uma petição em verso
ao Sr. Lucifer, que te referirei por divertires o cansaço do
caminho , e a moléstia da jornada :

Acuda Vossa Diabrura,
Poderoso Lucifer,
Que se lhe levanta o mundo
Com a jurisdicção, que tem.

Todos nelle são diabos
Tão exorbitantes, que
Podemos nós outros delles
Diabruras aprender.

O ódio, que aos homens temos,
Entranhavel, e cruel,
Iguala, se não excede,
O que uns aos outros têm.

A soberba, que aqui reina,
E que despenhar-nos fez,
Lá para os poderosos
Menina de mama é.

Tudo se compra, é se vende
Em almoeda; porque
A razão mais conhecida
Tem o interesse a seus pês.
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A justiça está de sorte
Que escusa nosso poder,
Para fazer que se tire
Aquelle que mais a tem.

Os bacharéis fazem tudo
Quanto querem, mal ou bem,
Que é peior que mil diabos,
Se é perverso um bacharel.

Os soberbos, que a fortuna
De pouco, ou de nada fez,
Nem no céo, nem neste inferno
Entendq,que hão de caber.

São lá de sorte os enganos
Ardilosos e cruéis,
Que os nossos para com elles
Ficam de vista a perder.

A mentira, que acrai reina,
Reina tanto là também,
Que a verdade anda corrida
Sem ousar de apparecer.

Ardis e perversidadcs
Bem podemos aprender
Hoje os diabos dos homens
Começando no A, B, C.

Quantos são os que se prestam
Para nos virem a ver,
Que são para se aquentarlm
Poucas nossas chaminés 1
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E posto que estas maldades
Cá se hão de pagar, bçm sei;
Não cabe em meu soffrimento
Ver-me nellas exceder.

Deu-se um dia um ao diabo,
E eu por não o perder,
Querendo lançar mão delle,
Como costumo talvez,

Rindo-se de mim, me disse:
Tenha-se vossa mercê,
Que se me dei ao diabo,
Eu sou diabo também.

E assim por esta razão

Que me queira justo é
Para mim tanto por tanto,
Pois a mim próprio me dei.

Veja Vossa Diabrura
Como se pôde soffrer
Um desacato tão gFande,
Um termo tão descortez!

Nem que qualquer mulherzinha
Possa cada vez que quer
Com quatro signos samões,
Esconjuros dous, ou tres,

A todos quantos nós somos

Mandar com o bico do pé ,

Por somente interessarmos
A alma, que não vai dous réis:
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Quando se nos dão de graça
Imperadores e reis,
Que da balança de Astréa
Não tem direito o fiel.

No mundo está já o inferno,
No inferno o mundo também,
Porque é tal o desconcerto,
Que hoje tudo anda ao revéz.

Mais atormenta no mundo
Um poderoso, se quer,
Que no inferno nós outros
Quantas almas a elle vem.

Ponha-se nisto remédio,
Porque não venha a perder
O inferno por este modo
A jurisdicção que tem.

São taes no mundo os homens,
Que nos fazem parecer,
Depois de sermos diabos,
Anjos agora outra vez.

Isto pede um diabrete
Melquitrefe bacharel,
Que se veja, e que se emende,
E receberá mercê. »

tvr?,f„S„°t(-ÍSSe 
Pev.raUa) devia eslar ° diab0' V» *» esta sa-yrioa, petitao; e bem parece sua, pois reparava nella o quem podia ser obra de suas tentações, quando tal houvera nomundo; que o particular de um tnán procedido, por causa
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de teus enganos, não pôde desacreditar o grande numero de
bons e virtuosos.» — « Pois has de saber (respondeu o Dia-
binho) que se os versos te não contentaram, que foram muito
louvados de Virgílio, Homero, Ovidio, Lucano, Claudiano e
outros; só alguns poetas occultos, que nem elles se entendem
a si mesmos, nem nós a elles, os censuraram de inintelli-

giveis; e em pena disso lhes mandou o Sr. Lucifer dar com
elles nos focinhos. »

A isto ia Peralta para responder em desculpa das sciencias
da cultura; mas impediram-lh'o uns arrieiros que passavam,
a quem o Diabinho por fazer mal espantou as cavalgaduras,
e lhes fez derribar as cargas, com que os arrieiros blasphe-
mavam, e davam as bestas ao diabo; e o da mão furada ba-
nhado em água de flor, do gosto que lhe dava aquelle male-
ficio, dizia a Peralta-muito de mansinho: « Olha quantas
cavalgaduras tenho! » —Acabaram os arrieiros de carregar,
eforam-se embora, moendo as alimarias a pancadas; ePe-
ralta muito triste pediu ao Diabinho que não quizesse outra
vez fazer aquillo aos passageiros, porque o lastimavam muito
as moléstias de seus próximos. O Diabinho lhe respondeu,

que como o fazer mal era natureza sua, não podia deixar de

executa-lo; mas pelo livrar dessa pena o levaria por ca-

minho, por onde não encontrasse passageiros; e que pelo
divertir lhe mostraria nelle a casa da cobiça, que tinha

muito que ver.
Bem quizera Peralta escusar o rodeio e mais represen-

taçôes; mas por não ver que o Diabinho molestava seus

próximos, condescendeu com seu gosto.
Apartaram-se da estrada, e sem saber como, em breve

espaço se viu Peralta em um formosíssimo e aprazível vaie,

entre o qual divbou logo um surnptuossimo edifício, e ene-

gando a elle viu que a porta estava fechada, e chapeada^de

finíssimo ouro, em que estavam engastadas muitas pedras



290 revista brazileira.

preciosas, e por cima dellas uma tarja com umas letras do
mesmo metal, que diziam:

Esla machina extremada,
Que a mór grandeza limita,
É para quem nella habita ,
Tudo vento e tudo nada.

Da referida porta, que sempre estava fechada para os que
quizessem entrar por ella, era porteiro um aprazível velho,
elisongeiro, que com grandes submissões e cortezias, re-
cebeu o Diabinho, e offereceu a Peralta a entrada franca,
louvando com grandes encarecimentos seu bom gosto, em
querer ver aquella insigne casa, e inclinar-se ás delicias
delia; o qual entrando dentro em um aposento armado de
finíssimas telas, viu nelle uma dama com admiráveis galasa quem assistia outra, que lhe servia de criada, não menos
custosamente vestida. A senhora estava sentada sobre um
solio, guarnecido de ouro, e tinha na mão um escudo, com
umas letras que diziam :

Entre baixos me criei,
Mas com tal sagacidade,
Que na maior dignidade
Hojejámeenthronisei.

Com pobres magnifatores
Tratava somente então:
Hoje já só me acharão
Nos ouvidos dos senhores.

Fui no tempo desprezada,
Que trabalhava sem fruito,
Mas hoje já valho muito
Por meio desta criada.
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Admirado estava Peralta de ver aquella grandeza e o
enigma daquellas figuras. Perguntou ao Diabinho o que
eram; respondeu-lhe, que o velho que servia de porteiro
era o engano, e a dama que sobre o throno estava sentada
na cadeira era a mentira, e a que lhe assistia de criada a
lisonja ; com o que Peralta entendeu os versos dos referidos
epigrammas, que o tinham confuso, ficando admirado das
propriedades das figuras.

Deixado este salão, chegaram a outro do qual estava cer-
rada a porta, e batendo o Diabinho nella, perguntaram de
dentro quem eram, e o que buscavam ? Disse-lhe o Diabinho
que eram dous forasteiros. que por curiosidade queriam ver
aquelle edifício.— « Déra-lhes de conselho (replicou de
dentro o porteiro) que tal não intentassem , porque se não
enganem com as apparentes delicias e riquezas deste phan-
tastico e fabuloso palácio, com que a senhora delle engana
os que nesciamente se lhe entregam. » — «Já vimos acau-
telados dos seus enganos (replicou o Diabinho). Como assim
seja, bem nos pôde abrir a porta.» — « Não me atrevo, se-
nhores, a obedecer-vos (tornou o porteiro), porque além das
advertências, que já vos fiz do perigo a que vos arriscais,
está nesta quadra que guardo uma dama núa, a mais for-
mosa que criou a natureza, e a mais estimada do Céo; e
não quer que ninguém a veja tão descomposta; por outra

parte podereis proseguir vossa pretenção, que vos será menos
difficultosa. »

Como o que mais se difficulta é o que mais se appetece,
estimulado Peralta assim deste respeito, com o desejo de ver

tão formosa dama, disse ao Diabinho que instasse com o

porteiro lhe abrisse a porta; e como para o Diabinho nao

eram necessários rogos para arriscar a perigos, certificou ao

porteiro lhe abrisse logo, e se não se iria queixar a sennora

da casa de sua descortezia; ao que respondeu o porteiro,
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abrindo a porta: « Eu fiz o que tinha de obrigação por quem
sou. Já que vos não quereis aproveitar de minhas adver-
tencias, entrai em boa hora. »

EiUradosdentro viu Peralta que o porteiro era um velho
mui severo, e que a quadra estava sem adereço algum; e
ao canto delia uma donzella núa, mais rara belleza que os
humanos viram, segundo testemunhava o rosto, que um
escudo a cobria toda, e só a deixava ver por cima delle,
no qual tinha escripto o seguinte epigramma:

Meu ser, que já floresceu,
Aqui preso e pobre vive,
Sendo tão nobre que tive
Meu nascimento no céo.

Mas já que na terra assim
Me vejo tão desprezada,
Para o céo envergonhada
Me tornarei, d'onde vim.

Admirado Peralta da gravidade daquellas figuras, per-
guntou ao Diabinho quem eram ; elle lhe respondeu, que o
porteiro era o desengano, e a dama núa a verdade, um e
outro seus declarados contrários; que se prezava de andar
núa para mostrar que sua clareza não necessitava de adornos
alguns para credito seu; se a dizem os despidos e nus ne-
nhurn credito se lhe dá, a cujo propósito disse certo poeta :

Desnuda Ia verdad pintan,
Pero fue retrato impróprio,
Pues se Io está quien Ia dice
Pierde credito y decoro.

« Assim que por grangear este lhe fora melhor arrastar
brocados e telas, e não andar entre os pobretes para ser
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desestimada, que por esse respeito a senhora daquelle ai-
caçar a tem sopitada e presa. » — A isto respondeu Peralta,
que as virtudes não haviam mister adornos para credito seu,
e que os vicios sim, por as custosas galas, com que re-
vestem a qualidade de seu ser; pelo que disse um engenho:

La lisonja y Ia mentira
Andan guarnecidas de oro,
Por acreditar su engano
De Ias galas ai adorno.

« Deixemos essa questão (disse o Diabinho), que não
convém averigua-ía ; e passemos avante á outra sala.» —
Assim o fizeram, e achando também delia a porta fechada,
bateu o Diabinho a ella, e de dentro lhe responderam com
toscas palavras, peiguntando-lhes quem eram, e o que bus-
cavam ; ao que satisfez o Diabinho, dizendo que eram dous
forasteiros, que queriam ver aquella casa; — e a voz lhes
replicou, perguntando-lhes se eram néscios que podiam
entrar confiados; e se discretos, temerosos de não serem
admittidos, porque a senhora daquella sala tinha por razão de
estado da sua tyrannia não conceder seus favores senão aos

que menos o merecem.—Admirado ficou Peralta de ouvir
tal razão; e o Diabinho respondeu: « Ora abra Vm., que
quem se não aventurou, não perdeu nem ganhou »; — ao que
a voz replicou, abrindo a porta: « Entrem Vms.; a sua
ventura lhes valha. »

Entrados na quadra o nosso Peralta e seu familiar Dia-
binho viram que a voz, que lhes fallava era uma mulher
tonta, segundo mostrava com suas acções, e que servia de

porteira. O aposento estava ricamente adereçado, e no meio

delle uma grande roda de ouro em continuo.movimento ; e

ao pé delia uma formosa dama, que com um braço estava
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derribando alguns sujeitos, que pretendiam subir acima da
roda, sobre a qual estavam collocadas duas damas, uma
dellas derribando algumas pessoas, que tinham subido, e a
outra tendo mão em outras, que não cahissem. A que es-
tava ao pé da roda tinha no peito escripto o seguinte:

Na roda, que meu ser manda ,
Quem subir tenha-se bem,
Não se assegure ninguém,
Que assim como anda, desanda.

A primeira dama que estava sobre a roda, derribando
alguns que tinham subido, ornava também seu peito com o
seguinte epigramma:

Sou tão execrável vicio,
E é meu rigor tão estranho,
Que todos os que acompanho
Têm certo seu precipício.

No peito da segunda dama, que estava sobre a roda tendo
mão nos que tinham subido, se liam também as letras deste
epigramma: v

Os que nas felicidades
Sabem portar se comigo,
Estão livres do perigo
De adversas calamidades.

Depois que Peralta com devida admiração contemplou o
enigmático da representação daquellas figuras, e leu os re-
feridos epigrammas, por se inteirar bem da sua verdadeira
significação, perguntou ao Diabinho que pessoas eram aquel-
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Ias; o qual respondeu: que a que servia de porteira, era a
ignorância, muito favorecida da fortuna, que era a senhora
daquella casa , que estava ao pé da roda, e que os sueitos a
quem defendia a subida delia eram os beneméritos, e os a
quem ajudava a subir os que careciam de merecimentos; e
que a dama que estava em cima da roda den ibando alguns,
que a ella tinham subido, era a soberba; porque o que com
ella se porta nas felicidades, pouco as logra.— « Assim é
(lhe disse Peralta) que esse mal tem as bonanças, que raro é
o sujeito a quem não faça mudar a natureza.» — « Não
fazem (replicou o Diabinho), que a mesma natureza tinha
dantes; mas não a manifestava, porque não podia; que
as honras e as riquezas não mudam os homens, mas são o
toque em que descobrem o que a humildade da pobreza
desmentia; e proseguindo no que me perguntaste, has de
saber que a segunda dama, que está também sobre a roda
tendo mão nos que tinham subido, é a prudência, porque
com ella se asseguram e logram sem perigo as bonanças e
felicidades. m , _.

Gostosíssimo ficou Peralta de ouvir a declaração do Dia-
binho, louvando comsigo muito a propriedade dos epi-

grammas, e figuras para o que significavam E passando
daquelle a outro aposento acharam a porta aberta, e sentado
nella'em uma cadeira de ouro o porteiro que a g^dava,
que era um velho consumido. Entraram em o aposento sem

o porteiro lhes fallar palavra, nem defender a entrada, por-

que esta se dava francamente a todos. Estava o aposento

armado de telas com sanefas de brocado de tres altoseno
meio levantado um solio, guarnecido de pérolas e d amantes, ^
e sobre elle collocada uma dama custosiss,™»«*a
e ornada de preciosas jóias, a qual no pedo tmha escnpto o

seguinte:
20 r,

R. B. IV



296 REVISTA BRAZILEIRA.

Sou tão má de contentar,
E de condição tão crua,
Que estou, por mais que possua,
Sempre mais a desejar.

Qualquer alheia pobreza
Que possuir não me vejo,
Dom insaciável desejo
A inveja minha riqueza.

Por mais riqueza que sobre
A meu depravado intento,
Com nenhuma me contento,
Sempre cuido que sou pobre.

Subiam os degraus do throno em que estavam muitas
pessoas a fazer-lhes grandes obséquios e cortezias.e ella
de cima delle os despenhava rodando, que esta era a
paga, que lhes dava; do que espantado Peralta perguntou
ao Diabinho, que gente era aquella; ao que elle satisfez,
dizendo : que o velho porteiro era o rei Midas, aquelie tão
ambicioso de riquezas, que pediu aos Deuses da gentilidade
que tudo o em que tocasse se lhe convertesse em ouro, o
que lhe foi concedido. < Para castigo de sua ambição está
tão consumido e fraco, porque até o mantimento, que toma
nas mãos, se lhe converte em ouro, e fica jejuando. A
senhora deste alcançar é a dama que vês sobre o throno, e
é a cobiça, a quem Lucifer deve grandes obrigações pelasmuitas almas que encaminha ao inferno; e tem por porteiroo referido Midas, para que pela virtude que lhe foi con-
cedida, se lhe esteja convertendo tudo em ouro, de quenunca se farta. »

Attonito estava Peralta da consideração daquellas mara-
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vilhas, imaginando , que eram fábulas sonhadas, ou illusões
phantasticas de seu companheiro; mas vendo que os sen-
tidos operavam livremente, se não acabava de resolver em
sua imaginação , e por se livrar do cuidado que lhe causava,
pediu ao Di.abinho que seguissem sua jornada, porque era
tarde, e elle não quizera ver mais do que tinha visto; e
querendo comprazê-lo o Diabinho, indo para sahirem da
quadra acharam a poria fechada. Pediu Peralta ao porteiro
com muita cortezia lhe quizesse abrir a porta, a cuja pe-
tição respondeu : que sem ordem expressa da senhora da
casa a não podia abrir, porque todos os que entravam a
vê-la ficavam dedicados a seu serviço; ao que replicou Pe-
ralta, que isso se entendia nos grandes e poderosos; mas
nelle não, que era um pobre so'dado, e se contentava com
a sua limitação, sem aspirar a grandezas. — «Estragado
gosto tens, forasteiro (respondeu então a senhora da casa),
pois te pagas mais de misérias, que de riquezas.» — < Nas
misérias me criei, senhora (respondeu Peralta), e nellas
quero viver, pelo que vos peço me façais a mercê de me
mandar abrir a porta. » — E ella tornou dizendo: que era
impossível quebrantar a lei de sua morada; e Peralta enfa-
dado respondeu: que ou pela porta, ou pelo telhado havia
de sahir; razão que todos os que estavam na sala avaliaram
por grande desacato, e começaram de gritar que era justo
se castigasse; pelo que a dita senhora mandou que Peralta
fosse preso, e arremetteram todos a elle para este effeito. Pe-
ralta, vendo que as armas que na casa havia eram riquezas,
obrigado dos brios de soldado deixou cahir a capa e em-

punhou a espada; e diziam todos a grandes vozes: a elle I
maior crime I — E o porteiro dissimuladamente se ia che-

gando a Peralta para pegar nelle; porém o Diabinho advertiu
a Peralta se desviasse, porque se lhe tocasse o converteria
em estatua de ouro pela virtude que tinha; e ainda que Pe-
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raltatinha aquillo por fábula, pelo sim, pelo não, a maior
cautela, não deixou de.se precatar, dizendo ao Diabinho que
elle tinha a culpa de se ver naquelle perigo; pois tendo-lhe

promettido de o livrar de todos o mettêra no daquelle en-
cantamento.

O Diabinho satisfeito já dos sustos, que lhe tinha dado,
metteuo pleito a vozes, e disse ao porteiro 

"que 
abrisse a

porta logo; que aquella violência se não soffria, porque o
livre alvedrio se não podia forçar. Respondeu o porteiro, que
tal não havia de abrir. Sobre sim ha de abrir, não ha de
abrir, houve uma revolta de todos os diabos: o porteiro está
nos seus treze, o Diabinho resoluto, e Peralta confuso, os
assistentes da casa gritando que não havia de haver no mun-
do um homem tão inferior em suas prendas e qualidades,
que fosse mais privilegiado, e se livrasse dos laços, em que
elles tinham cahido. A figura da cobiça protestava, e dizia
ao Diabinho, que se intentasse tirar Peralta da sua juris-
dicção, mandaria logo queixar-se ao grande Lucifer, pois em
logar de o elle persuadir no engano, como tinha de obrigação,
o queria livrar delle; ao que o Diabinho respondeu, que
não se lhe dava disso, porque elle tinha feito bem seu officio,
que era só tentar e persuadir aos vicios; mas que não podia
constranger o livre alvedrio para elles, que o soberano autor
da natureza o não permittia, e que assim não podia Lucifer
por isso castiga-lo, porque fazia rectamente justiça a seus
vassallos.

Sobre estas razões houve grandes dares e tomares, até que
sem mais, nem mais pegou o Diabinho em Peralta por um
braço e o levou em bolandas pela janella fora da sala; e
sem saber o como, nem cansar no caminho se achou Peralta
á vista da segunda venda dos Pegões, onde depois de dis-
cursar um pouco sobre o que por elle havia passado, se entrou
a tomar alguma refeição, ficando o Diabinho da banda de fora.
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Estavam alguns passageiros jantando na dita venda, e por-
que não deixasse o Diabinho de fazer ali das suas, tomou a
figura de um feroz lobo e se pôz a passear defronte da porta
diante de todos. Disse um passageiro : < Ha maior desaforo

que o daquelle animal, que na metade da hora do dia esteja
aqui tão confiado á nossa vista, sen temer o damno que nello

podemos executar ? Razrio será que pague com a vida 1» — E
dizendo isto pegou em umaclavina, endireitoucomolobopara
lhe atirar, e atrás delle sahiram todos os que em casahavia, uns

com espadas nuas, outros com pedras, dardose cachamorras,
excepto Peralta, que, entendendo que era travessurado Diabi-

nho,se deixou ficar jantando. O que sahiu com aclavina se

deixou ficar á parte e fez logo tiro, porém acertou no vento;

porque o fingido lobo ao tempo que deu um grande salto lhe

passou o tiro por baixo. As pedradas choviam em vão; os das

espadas e mais armas, quando lhes parecia que executavam

os golpes, os empregavam no ar. Os pastores que tinham

acudido ao reboliço, gritavam açulando osrafeiros; porém
elles em logar de remetterem, fugiam amedrontados. Assim

zombando de todos, os trouxe divertidos mais de uma hora

em seu seguimento pelos logares mais espessos e perigosos
daquella charneca, em cujas covas e barrancos cahiam muitos

e se maltratavam, até que desenganadqs de lhe não poderem
dar alcance, nem fazer damno, se contentaram com afngen-

ta-lo com puros brados e apupos, de que ei le zombando, dava

a entender que muitos brados cabiam nos ouvidos do lobo,

e assim o deixaram , depois de muito bem cansados e esca-

lavrados, roucos de gritarias, e finalmente estruidos.
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FOLHETO V.

Depois de jantar Peralta se sahiu da pousada, e foi cami-
nhando emquanto durou a pendência do lobo. Chegando ao
sitio de Valle de Cebola lhe sahiram nelle quatro salleadores
com clavinas, pistolas, bigodeiras e carapuças, dos quaes
disse um a Peralta que largasse logo a bolsa, que trazia;
respondeu-lhe elle cortezinente que algum grande aperto da
necessidade devia obrigar a suas mercês aquelle excesso, e
que com grande vontade a offerecia, pezando-lhe muito de
ser tão limitada, que não passava de quatro mil réis; de
que se suas mercês fossem servidos de lhe deixar três tostões
para o gasto de Aldeia-Gallega, seria grande mercê para
elle; ao que lhe foi respondido, depois de entregar a
bolsa, que estava um companheiro muito mal vestido, que
tratasse de despir o que trazia, se não quizesse arriscar a
vida. Não deixou Peralta, vendo tal rigor, de ter algum es-
timulo para arriscar a vida na resistência; mas ponderando
a desigualdade do partido e a vantagem das armas, julgou
por temeridade o furor; e largando os calções e ferragoulo,
lhes pediu se contentassem com aquillo , e o deixassem em
ceroulas com a roupeta, e com a sua espada, sequer pelo
privilegio de soldado, que era, havia mais de vinte annos
em Flandres; ao que um dos salteadores com a clavina as-
sestada lhe disse que se contentasse com a camisa e ceroulas
por honestidade, e com a espada por insígnia de soldado,
e que do mais se despojasse logo com muita pressa.

Peralta começou de despir a roupeta, e o jubão em que
trazia cozidos os cruzados, com grande mágoa de seu co-
ração pelos haver promettido para as obras do convento,
onde se queria recolher, ao referido religioso ; se bem que
por outra parte considerava que dinheiro do diabo não podia
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deixar de ter semelhante fim , e que sem elle lhe ficava mais
fácil o poder-se apartar de sua companhia. Já começavam
os salteadores a enfardelar os despojos de Peralta, quando
ouviram um tropel de cavallária, e uma voz que diante vinha
dizendo: « Dêem-se á prisão, ladrões, da parte d'el-rei;
cerca, cerca; prende, prende; e os que resistirem morram»;
— e largando o fardei se aligeiraram todos para melhor cor-
rerem, e puzeram os pés em polvorosa, imaginando que
havia sido industria da justiça mandar só Peralta adiante
para elles lhe sahirem ao caminho, e dar com elles divertidos
no que lhe roubavam.— « E assim devia de ser — disse um
da companhia a outro indo fugindo — mas a vossa ambição
é a causa disto, que se vos contentaveis com os quatro mil
réis, pudéramos estar já no Japão, sem nos vermos agora
neste perigo, que se não tivermos azas nos pés como Mer-
curió, não sei como nos havemos de livrar delles; que quien
todo Io quiere , todo Io pierde. »

Peralta entendendo que era a justiça, que tinha deixado
na Silveira, que trazia o preso a Lisboa, não cessava de dar

graças ao Céo de a trazer por ali a tão bom tempo.
Nesta consideração estava Peralta vestindo-se muito de-

pressa, quando chegando a elle o Diabinho , que nos Pegões
tinha ficado feito lobo, lhe disse: «Que fora de ti, com-

panheiro, e com que cabedal entráras em Lisboa, se eu te

não soccorrêra com a venida que phantasticamente fingi?

E não me deves pouco nella para a minha natureza em

antepor a tua commodidade , vivendo tão reformado, a da-

quellès salteadores que vivem tão licenciosamente, occa-

sionando-lhes temores da supposta justiça, de que escar-

mentados podem emendar a vida, cousa tanto contra a

minha obrigação; mas já te disse, que não sei que secreta

cousa me obriga a fazer por li semelhantes finezas.» Fe-

ralta lhe respondeu admirado do successo no modo que me

b S.LR. o
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era possível, lhe agradecia a vontade que lhe mostrava; e
com isto proseguiram sua jornada/fazendo o Diabinho pelo
caminho das suas travessuras.

Chegaram á Aldeia-Gallega antes do sol posto, e disse o
Diabinho a seu companheiro que se agasalhasse na pousada
que lhe parecesse, porque aquella noite não podia assistir-
lhe; porque tinha muito que fazer com os barqueiros da-

quella terra, que eram já peiores que elle, e se lhe tinham
levantado com a sua jurisdicção, de maneira que naquelle
logar não corria a praga de — leve-te o diabo —, mas a de
— leve-te um barqueiro —, porque a tinham por peior; que
elle como fiscal generalissimo do inferno, não havia de sof-
frer tal, e o havia de castigar, como merecia; que se con-
tentassem com serem blasphemos, piratas, enganadores, e
o non plus ultra de todas as maldades, sem quererem tam-
bem usurpar para si as offertas, que se costumavam fazer
aos espíritos malignos; crime de lesa-magestade contra seu
domínio; — ao que sorrindo-se Peralta do que o Diabinho
dissera dos barqueiros, lhe respondeu, que lhe agradecia o
deixa-lo descansar aquella noite, sem que assistisse napou-
sada em que estava pelo não inquietar. Com isto se apartou
delle, e se accommodou na que melhor lhe pareceu, e o Dia-
binho se foi ao cáes entender com os barqueiros.

Á janella estava Peralta do seu cubículo, quando viu que
chegava o religioso, que tinha deixado nas Vendas-Novas.
Desceu abaixo a pedir-lhe quizesse ficar naquella pousada
com elle aquella noite. O religioso se escusava dizendo que,
como havia de assistir nellá também o Diabiuho, não queria
participar da sua inquietação, como lhe acontecera nas
Vendas-Novas; ao que disse Peralta, que bem podia Sua Pa-
ternidade fazer-lhe a mercê que lhe pedia, porque aquella
noite não vinha o Diabinho aonde elle estivesse, que assim
lh'o promettêra em razão deter muito que fazer aquella
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noite com os barqueiros, e nelles achara fôrma de seu pé»
Respondeu o religioso: «Suppostoque o Diabinho vos não
ha de assistir, sou contente de me agasalhar aqui com-
vosco. »

Apeou-se o religioso; deu Peralta ordem ao agasalhado da

mula, e subiram para um aposento, onde assentados referiu

Peralta ao religioso tudo o "que o Diabinho fizera nos Pegões,

e de como o livrara dos bandoleiros, que lhe sahiram em

Valle de Cebola, de que o religioso se benzia muitas vezes,

e se admirava.
Nesta e outra pratica espiritual que o religioso fez a Peralta

sobre os enganos do demônio, e sobre a vida de religioso,

que para reparo deiles queria tomar a regra do seraphico

S. Francisco, gastaram o tempo até se fazerem horas de cear,

o que puzeram em obra esplendidamente por conta de Pe-

ralta que não quiz consentir que o religioso gastasse cousa

alguma; e edificado de suasexhortaçõeseconselhos,reso-
luto em aceitar a milícia espiritual, tanto que se acabou a

ceia começou a descoser da roupeta o dinheiro em ouro que

nella trazia cosido , de que, como tinha dito, fazia esmola

ao convento onde havia de professar, e^ediu muito ao re-

ligioso o quizesse receber, porque em sua mão estavam mais

segnros em caso que o Diabinho irritado de elle de.xar,.sua

companhia, lh*os quizesse tomar. ao que com SoaMem-

dade se n3o havia de atrever, assim pelo respe.to de sacei-

dote, como de sua virtude e habito, qae tram; porque de

ouvir dizer aos hospedes das Vendas-Novas que hamm de

chamar a Sua Paternidade para benzer a casa, ficou tre-

mendo, e me fez levantar ante manhSa para nos sah.imos

pela porta fora, de puro medo de Sua Reverenda.

O religioso duvidava receber o dinhe.ro, mm por ser do

diabo, como porqne a sna regra o não pern*aleva-lo com-

sigo. Comtudo obrigado das persuasões de Peralta. e do seu
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bom termo, e reconhecer-lhe os desejos que nelle via de se
consagrar a Deus, lhe disse que lançasse o dinheiro no ai-
forge, e que não se apartasse mais da sua companhia, que
elle o livraria de tudo quanto o demônio lhe quizesse urdir,
com protestos e exorcismos eíficazes de sorte que não enten-
desse com elle; — de que Peralta ficou muito contente, pro-
mettendo que assim o faria; e com isto se recolheram a re-
pousar.

O Diabinho tanto que se apartou de Peralta, se foi passear
no cáes, esperando pelas barcas, que viessem de Lisboa.
Chegou uma á vela e remo, por tomar a dianteira á outra,
e por occupar o cáes primeiro. O arraes da que ficava atrás,
quando chegou, vendo que não tinha logar para descarregar,
disse ao arraes da primeira que desatravessasse a barca, e
a virasse de proa para o cáes, e que assim caberiam todos;
ao que respondeu o da primeira que tivesse paciência, que
elle tinha chegado primeiro, e que primeiro havia de des-
carregar. O da segunda replicou, que se elle entendera que
por fazer aquelle acinte se tinha adiantado, elle mettêra os
remos na água, e molhara o panno, que não havia de ser a
sua barca a primeira que chegasse, pois elle preparara o
seu caravellão de sorte que deixasse a sua barca a perder de
vista. E sobre sim deixara, e não deixara; afaste a barca ,
n*o hei de afastar, e outras razões que sobre isto se tra-
varam, tudo arguido e fomentado pelo Diabinho em uma e
outra parte, se enfureceu entre elles uma cruel hulha, cho-
vendo nella votos e arrenegos, de sorte que durou largo es-
paço ajudada de outras barcas e bateiras, que chegaram ,
cujos donos se dividiram em favor de uma e outra parte, até
que depois de muito escalavrados chegou a justiça da terra e
os metteu em paz.

Ao estrondo e gritaria do aqui-d'el-rei que ia no cáes se
levantou Peralta ájanella do seu cubículo, e vendo o que
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passava disse ao religioso: « Ouve Vossa Paternidade o ter-
remoto, que o meu companheiro tem feito entre os bar-
queiros, que parece se acaba o mundo? » — « Sim , ouço,
respondeu o religioso , e aqui me estou encommendando a
Deus, e pedindo-lhe interiormente nos deixe passar com bem
o rio, e nos livre delle. » — « Assim o espero na bondade
divina (replicou Peralta), por oração de Vossa Paternidade ,
e intercessão do seraphico padre S. Francisco, que eu a todo
o risco o não hei de consentir mais em minha companhia,
valendo-me para minha defensa Vossa Paternidade. »

Já queria amanhecer aquella noite , e repontava a maré,

quando os barqueiros, que da pendência ficaram para poder
fazer viagem aquelle dia, acudiram ás suas barcas; e como

entre elles iam alguns apaixonados por uma e outra parte,
tornaram á vacca fria da passada bulha; porque o Diabinho

por atea-los tinha desamarradas as velas das barcas, os lemes

fóra de seu logar, as fatexas levantadas, os remos fincados

no lodo, que se houvera mais água crescida, puderam as

barcas sem dono navegar para onde o vento as levasse. Pelo

que uti delles, que presumia de grande capataz, entendendo

que aquella travessura devia de ser fei ta sobre acinte por

algum do contrario rancho, afflrmava com grandes jura-

mentos que se vinha a saber quem tal fizera , que a mais

pequena posta, que delle havia de ficar, havia de ser da

orelha; -e o outro do bando contrario, que também jui-

gava o inesmo, com consagrados votos e revotos prometia

executar outra tal vingança. O Diabinho, que andava entre

elles mexendo tudo para incita-los, dizia que era muito maL

feito sendo todos companheiros fazerem-se sobre acinte

podendo haver paz entre uns e outros; de que estimulado»

qne fatiou primeiro disse, que aquellas pahfa nas eram de

covardes e fracos e desavergonhados, que por se nao atre-

verem ás pessoas, se vingavam naquillo. Ao que replicou o
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segundo, que o mesmo affirmava elle, e o sustentaria em
toda a parte, havendo quem o quizesse contradizer; —•« por-
que eu não temo, nem-devo, nem se me dá de reales blancos,
e tanto me dá aqui, como em Londres, que em toda a parte
se come pão.» — « Pois eu, respondeu o primeiro, não
morro de atabafado, nem deixo passar carros por cima'de
mim, que tenho mais de arrojado, que de soffrido; esses re-
moques de você trazem água no bico. Para que são palavras
onde podem ter logar as obras ? Aqui estou, chegue-se para
cá, e veremos qual vai de ló. »

Começaram a tomar as varas para se sacudirem com ellas.
Sahiram os tios, mulheres e filhos com bramidos e aqui-d'el-
rei; tem mão! não dês! olha que leva o diabo! — e era
tal a algazarra, que ninguém se entendia. Mas como na-
quejla occasião, por ter amanhecido , vinha já muita gente
para se embarcar, não deixou ir por diante a pendência, e
os metteu em paz, pedindo-lhes se aquietassem , para que
se não dissesse , que em uma terra, onde todos eram tios e
parentes, houvesse taes dissensões e discórdias.

Neste tempo sahia jà Peralta da pousada em companhia
do religioso para se embarcarem e achou á porta um pobre
com duas moletas, que se fingia aleijado de uma perna,
que trazia encolhida, e muito entrapada; o vestido muito
roto, e todo cheio de remendos; o qual pediu uma esmola"a Peralta com grandes lastimas e rogos; e indo-lh'aa dar,
o Diabinho, que estava esperando, lhe disse que não fizesse
tal, porque aquelle homem era o mais perverso e desafinado
que tinha o mundo, como logo veria; e virando-se para o
pobre lhe disse: —« Maior esmola do que a que pedes, te
quero eu fazer, e esta será dar-te por esse vestido que trazes
tão roto e remendado outro novo que tenho, que te cubra
as carnes e te defenda do frio, que me lastima ver-te com
esse tão desagasalhado. »
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Attonito estava Peralta e o religioso não menos de verem
a offerta do Diabinho, esperando o fim em que havia de
parar. Respondeu o pobre ao Diabinho que Nosso Senhor lhe
pagasse a vontade, com que compadecido delle lhe offerecia
aquella caridade ; mas que a troca do vestido lh'a não acei-
tava, porque com o que trazia esfarrapado e roto, ainda que
fosse á conta da sua descommodidade, provocava a mais
compaixão para lhe darem esmola.

« Pois, velhaco, lhe disse o Diabinho a mi que Ias vendo
me queres enganar? Cuidas que mamo no dedo ? Não sabes
que te conheço pelo mais facinoroso pirata que salteias es-
tradas, onde executaste tantas mortes ê latrocínios? e agora
com a carta de seguro do teu fingido aleijão, e desses re-
mendos — thesouro de trezentos dobrões, que nelles trazes
cosidos, vens a roubar as esmolas dos pobres? »

Ficou o pobre tão sobresaltado e tão fora de si de ouvir
as verdades, que o Diabinho lhe disse, que não teve outra
cousa que responder senão: « Senhores, se é tal, levem- re
todos os diabos, ou todos os barqueiros, que são peiores que
elle. » — « Ora já que assim é, disse o Diabinho, emquanto
se te não lança mão da palavra, eu vou dar recado á justiça,
e ella averiguará esta questão. »

Apenas o Diabinho acabou de pronunciar estas palavras,
fingindo que ia dar recado á justiça, quando o pobre sarando
repentinamente da aleijada perna, fugiu que parecia vento
e pudera dar muito que invejar a ligeireza de Atalanta.

O Diabinho, que já tinha penetrado as relíquias quePe-
ralta trazia ao pescoço, que o religioso lhe havia dado, pela
resistência que para chegar a elle lhe fazia sua virtude, te-
meroso de que o religioso, que o acompanhava o descom-

puzesse com algumas notificações e exorcismos, não quiz
deixar aquelle passarinho do pobre, que tinha na mão, pelo
de Peralta, que ia voando com azas dos referidos privilégios •
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e assim despedindo-se de Peralta com promessa de que ai-
gum dia se veriam, desapparecendo foi seguindo o pobre.

Ausente o Diabinho ficou o religioso admirado de ver qual
era a natureza do demônio; pois até os que mais se dei-
xavam enganar delle perseguia, sendo seus sequazes na vida,
como se viu no exemplo do referido pobre , e differenças que
arguiu entre os barqueiros, de quem elle publicava tantas
maldades.

Peralta não cessava de dar graças a Deus de se ver com
remédio para seu intento, e livre de tão infernal compa-
nheiro.

Embarcaram emfim; e emquanto durou a viagem fez o
religioso, que era homem douto, um sermão aos passa-
geiros sobre os ardis e enganos do demônio, recoutando-lhes
de André Peralta a prudência, com que so não deixava vencer
delles, e exhortando os barqueiros fossem muito reformados
e timoratos; porque o diabo publicava que eram peiores que
elle mesmo; e que com inveja disso andara a noite passada
entre elles mettendo cizânias, para que se espancassem e
ferissem , ficando em mortal ódio; de que todos se benziam
muitas vezes edificados das exhortações do religioso.

Acabada a viagem, que foi muito boa , assim que desem-
barcaram, se foi Peralta com o religioso caminho do con-
vento de Xabrcgas, onde ao outro dia se lhe lançou o habito
dc seraphico padre S. Francisco, que elle -recebeu com
grande edificação e alegria.

FIM.



DIABINHO DA MÃO FURADA. 3Q9

PROTESTACAO.
o

Se nestes discursos houver alguma cousa que profane os
bons costumes e o decoro da modéstia, com que se deve
escrever, ou contra o que crê e ensina a Santa Madre Igreja
Romana, desde logo me retracto, e o dou por não dito, pro-testando ser erro da ignorância, e não absurdo da malícia.

Por esta protestação, vê-se que esta obra estava prompta
para ser impressa, o que não teve logar talvez por arbítrio
da censura.

O Manuscripto de que se extrahio esta cópia não é o au-
tographo, mas sim uma cópia mal feita. O Sr. Góes, official
da bibliotheca de S. Francisco, foi quem extrahiu esta cópia
a meu pedido, e fez lhe as correcções necessárias.

Porto-Alegre.
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CANTOS ÉPICOS

A festa do Cruzeiro*
<4

Desponta a aurora! À matutina estrella
Brilha no céo azul pomposa e linda;
Amplia-se o horisonte e se ensanefa
De purpurinas e douradas nuvens;
O hymno da manhãa entoam aves
Meigas trinando^nos floridos bosques;
Perfumoso terral ,|brisa da serra,
Beija a gentil palmeira, sentinella
Que a lança vegetal ergue entre as plumas;
Descende ao golfo, que o Janeiro guarda,
E as águas encrespando as deixa e foge;
Aqui, ali fuzila; o canhão troa;
Eao>nY festivo, que retumba ao longe,
Se eíeva/aos ares o pendão brazilio.

R. P. IV
2i
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Salve emblema immortal de um livre*povo,

Que alegre e festival desperta agora,
Contente, sem grilhões, que os romper soube.
Eis o sol! Alva luz inunda os montes
E da ingente cidade as torres banha;
Grato repique saltítando dansa
No bronze aéreo e os ares harmonisa;
Festivas galas, que recainam flores,
Ornam a cathedral do novo império ;
E o clarim marcial soando chama
Os guerreiros á festa (1), que este dia
Aos filhos que o merecem (2) a pátria o sagra.

Pouco e pouco povoa-se o recinto
Da regia cathedral. Grandes e nobres
A fronte curvam ao symbolo sagrado;
Heróes, que á tyrannia disputaram
Sobre o mar, sobre o campo, em mareia lide,
A pátria, a independência, a liberdade,
Depõem submissos da victoria os louros
Que em triumpho immortal os céos lhe deram!
Eis chega a magestade 1 Eis rompe o orgam
Em suaves, mellifluos accentos,
Que reboando vão pelas abobadas*; *
Ante o sacro painel, que o pincel destro
De Leandro (3) imprimiu á fina tela,
Prostra-seocapcllão. o excelso bispo,
E entre nuvens de incenso a Deus se alça.
Rege o divino coro dos cantores
Maurício, que a Mozart não cede a palma (4).
Plebeus e grandes, reis e sacerdotes
Curvos adoram a sabia Omnipotencia.

Í
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Nos lábios dos cantores morre o hymno,
Dos ministros nos lábios morre a prece ,
E nas vastas arcadas se extinguindo
Vão com as vozes do órgão a prece e o canto;
Reina o silencio, e no elevado púlpito
Curiosa a Multidão os olhos crava :
Eis Sampaio (5: fecundo surge, assoma,
E, mágico orador, desprende a falia ;
Arrouba-o o enthusiasmo, oscéos o inspiram,
E em sagrado delírio a Deus se eleva ;
Baixa depois á terra, e-á pátria amada
Rasga n vôo do porvir, mostra a grandeza
Que entre as demais nações lhe fada o Eterno;
Pede depois aos bravos brazileiros
Que a prol da pátria trabalhando marchem.
Ah ! para premiar-lhe os nobres feitos
Ella possuo as fulgidas estrellas
Do cruzeiro do sul, aos ceos roubadas
Por seu imperador, seu pai, seu numen! (6)

¦Qual vaga immensa a multidão se agita
Cheia de mudo applauso. Lá de novo
Maurício accena e os cânticos começam;
De novo o sacerdote a prece entoa,
Mas de novo também fenecem, cessam.

A multidão em ondas se dispersa ;
Ao paço a fausta corte se dirige ;
Silencioso, apenas resta ao templo
Saudoso écho do sonoro canto ,
Que envolto em nuvens de perfume expira,
Como o doce murmúrio d'alma fonte

Que exhaure o sol em árido deserto.
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Na sala do docel se ajunda a corte
Luzidia e pomposa, qual não viram
Antigas capitães do velho mundo (7)
Pedro o invicto em seu throno diamantino
Realça-lhe a grandeza; Leopoldina
A seu lado, orna o soho co'as #rtudes
Que em tão alto esplendor os ceos lhe deram.
Mudos, em pé, ali, grandes e nobres,
Revestem as paredes adornadas
Dos painéis, que a Debret (8) seu preço devem.

Falta somente a tanto lustre e gloria
O desterrado velho (9) que na lyra
Tam carpida do exilio está chorando
Tamanha ingratidão Falta Mas chegam
De estrangeiras potências os ministrof ;
Compacta multidão eis se approxima;
Mas delia nobremente se destaca
Matrona varonil. Veste-lhe o peito
Farda que mil pelouros respeitaram
No campo da batalha entre as cohortes
Do grande imperador (10); pende-lhe ao lado
A espada, que manchou contrario sangue;
No braço traz ainda não murcha#das
As folhas com que as mysticas donzellas
Da Soledade (11) a frente lhe enramaram.

Pela corte resoa um borborinho;
Cravam-se n'ella os olhos; grandes, nobres
Pela primeira vez a distinguiam ;
Pedro baixa do throno o olhar sereno ;
Leopoldina a contempla. «Todos mudos
Esperam que ella falle.



A FESTA DO CRUZEIRO. 315

« Salve, disse,
Ante o solio imperial dobrando a fronte,
Sublime imperador, e tu, excelsa,
E clara imperatriz. » E assim fallando
Nas regias mãos seus lábios imprimia.

« Quem és, e d'onde vens ? » Eis lhe pergunta
O egrégio imperador.

« Mulher guerreira,
Venho da guerra ou antes da vidoria. »

Assim ella responde e assim prosegue:

« Já lá nos muros seus vê a Bahia
Ondular o pendão que nos doastes!
Lá vã*>, lá foram os contrários nossos ;
Levam comsigo o jugo, os ferros levam ,
E deixam-nos a pátria e a liberdade ;
E na constellação do sul brilhante
Fulgura nova e venturosa estrella,
Symb'lo do teu poder, da gloria tua.

« Assaz eu também fiz; na dura guerra
O meu braço amestrei por entre os golpes
Dos inimigos, mercenários gladios,
E, aprendendo arrostar duros perigos,
A vida desprezei, obrei prodígios,
Se tanto cabe em mim louvar meus feitos.

« Quantas vezes não vi da morte o anjo
Pallido e triste, em seu negro cavallo
De bastas clinas e enlutadas azas,
Pairado sobre o campo da batalha,
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Sem que cie medo o frio me tocasse
Uma fibra siquer!... Ah! Deus me dera
Em peito de mulher alma guerreira;
Negou-me, é certo, encantos e attractivos,
Mas doutou-me de indomita coragem !

« Senhor, melhor do que eu saber tu deves
Como a Bahia despertou um dia (12).
Entre o luso e brazilio abriu-se a guerra;
Filhos da servidão, brutaes soldados
Correm, vociferando, as ermas ruas,
E aoscrebros golpes de pesadas maças
Cedem do templo as portas (13); sacras jóias
A cubiça venal não fartam , incitam ;
Lá vão do cidadão ao Fasvlo inerme ;
Precede-os o terror, segue-os o insulto ;
Levam comsigo o saque, o opprobrio, a morte!
O leito conjugai, em vão velado
De innocencia e pudor, profana o crime ;
Flor de amor, cahe a virgem desfolhada;
E o infante, anjo de graça e de pureza,
No seu berço infantil recebe a morte !

Novo Nero infernal, via Madeira (14)
Da nova Roma a lúgubre agonia ; 

*
Approvador, satânico sorriso
Aos soldados cruéis redobra as iras ;
Grito horrível, 6 ecos, d'entre elles parte,
E no inferno estrugindo espanta as sombras.!

« Aos conventos! » bradou da turba o cabo,
E todos repetiram: « Aos conventos! »
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Gyneceo do Senhor, sagrado asylo,
O morteiro da Lapa resoava
Co'os psalmos divinaes das puras virgens.
Lá prostrada entre ellas, grave e humilde,
Joanna (15), que as regia, viu tres vezes
Sobre a ara sagrada a cruz mover-se,
E inclinar-se e depois cahir por terra —
Assombradas a ella volvem todas....
Mas infernal rumor ouvindo... . param
Aos golpes da segure as portas tombam ,
E a bruta multidão invade o asylo,
Porém débil mulher lhe embarga os passos;
Negra mortalha lhe reveste as carnes,
Já mortas para o mundo ha muito tempo ;
Na fronte sua angelical e bella,

Atrreola divinal — as cans alvejam,
Filhas do soffrimento e nüo dos annos.

Em vão grave eloqüência orna-lhe os lábios,
Em vão pede e supplica e roga e insta!

Qual leão, que a rugir irriça a juba ,
Move-se a turba, e pullulante avança.

« Pois bem, a virgem brada austera e santa,
« Passareis, mas por cima de um cadáver! •

As baionetas calando investe a turba,
E ao seio virginal a morte levam!
A esposa do Senhor, cruzando os braços,
Acolhe do martyrio a eterna palma;
Alça os olhos aos ceos; sorri-se; expira.

« Que pavor! Que tremendo sacrilégio 1

Estremece o marmóreo pavimento
Tincto do quente sangue da innocencia!
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Retumba nas vastíssimas abobadas
O alarido feroz da ímpia gente,
E, transidas de horror, espavoridas,
Fogem, deixando o asylo, as sanctas virgens!

« Eu vi, eu mesmo vi tantos horrores,
E vingança jurei no altar da pátria.
Era frágil mulher, mas também elles
Contra nós carniceiros se mostravam.
« Eia, ás armas! » bradei « Eia, bahianas!
« Se temos de perder a vida inglória
« Morramos sobre o campo da batalha
« Caro vendendo a vida aos inimigos;
- Branquejem entre os seus os nossos ossos;
t E vingue o feminil ardor bahiano •
« O sangue que em holocausto á liberdade
i Tingiu as pátrias, venerandas aras. »

« Tu, cara imperatriz, bem avalias
Toda a nossa missão na independência ;
Ah! ninguém se poupou a prol da pátria!
Quem a vida não pôde offerecer-lhe. •
Suas jóias cedeu a bem da guerra ; ,
Aos pés do solio teu Camargo illustre (16)
Veio ufano as depor em nosso nome.

« Longa foi a jornada e porfiosa ,
Sanguenta e dura e Iratricida a luta ;
Mas emfim do Ypiranga ouviu-se o brado
No fausto Pirajá e em Itaparica.
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Lá desprende Madeira as pandas velas
Das naus, quê aprôa ás lusitanas plagas;
La escuta o canhão, que em som festivo
Saúda o pavilhão de um povo livre;
Cochrane ousado lhes vigia a rota (17),
E, ás brisas entregando as áureas flammas,
Singram ufanas o mar as naus brazilias.

« Rainha do Oceano, que te assentas
N'um throno de esmeralda, tão vaidosa
De teus marmóreos templos — Bahia,
Abre ao teu defensor (18) as portas tuas!
Filhas da Soledade, ornai as frontes
Dos exímios heróes da pátria nossa,
Quéeu grato á vossa estima, grato ás flores
Que sobre mim, benignas, espargistes,
Transmittirei ao exercito invencível
O vosso abraço honroso e encomios vossos! i

Calou-se. Universal applauso a acolhe;
Da meiga imperatriz roça o semblante
Inoantavsl sorriso; e grave e austero
Lhe accena o imperador que se approxime;
Co'a insígnia do Cruzeiro orna-lhe o peito,
E com a augusta palavra honra-lhe a graça:
« Possa, diz-lhe o monarcha, o distinctivo,
Digno de ti e mim, assignalar-te
No dia em que tal festa celebramos;
Mostre elle o teu valor, raro em teu sexo;
Sirva de exemplo agora e no futuro ;
Pois é bello servir á liberdade (19) 1 »
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Confusa a heroina (20) curva o joelho, e beija
A dextra ao imperador, que honra-la soube;
Modesta, mas não tanto que disfarce
A alegria, que o riso ás faces manda,
Procura se perder por entre a turba,
Que se agglomera, a abraça e a felicita,
E a acção imperial bem diz, e louva ;
Desce a praça e entre vivas ruidosos
Recebe os parabéns do povo amigo.

J. NORBERTO DE S. S.
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NOTAS.

(1) A festa da ordem do Cruzeiro foi marcada pelo art. 24*do
decreto da sua creação datado do Io de Dezembro de 1822.

A primeira teve logar no anno seguinte , e dahi para cá tem-se
celebrado sempre no dia Io de Dezembro, anniversario da coroaç&o
de D. Pedro I.

(2) A insígnia da ordem do Cruzeiro tem no centro em campo
azul celeste Jma cruz formada de dezenove estrellas esmaltadas de
branco, e na circumferencia deste campo, em circulo azul ferrete,
a legenda Benemeritium premium.

Foi creada por querer outrosim, disse o imperador, augraeutar
com a sua imperial munificencia os meios de remunerar os serviços

que lhe haviam prestado e houvessem de prestar os subditos do
império e os beneméritos estrangeiros , que preferem estas distinc-

ções honorificas a quaesquer outras recompensas, e também para
poder dar uma prova da sua alta consideração e amizade ás perso-
nagens da maior gerarchia e merecimentos que folgassem com esse
seu signal de estimação. Vide decreto já citado.

(3) José Leandro , pintor histórico e fiel retratista do tempo do

reinado. É d'elle o quadro do altar-mór da capella imperial onde
se vê retratada toda a familia real.

(4) O padre José Maurício Nunes Garcia, inspector de musica
da real capella , que primou na musica sacra , e elevou-se por seu

gênio a par dos Saltyburgs e Beethovens. Como Mozart compôz o

Reauiem que cantou-se nas suas exéquias.
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(5) O padre-uiestre, pregador da imperial capella , Frei Fran-
cisco de Santa Thereza de Jesus Sampaio. Foi um dos primeiros
oradores que honraram o púlpito brazileiro.

(6) « Hei por bem (em allusão á posição geographica desta vasta
e rica região da America austral, que forma o império do Brazil,
onde se acha a grande constellação do Cruzeiro, e igualmente em
memória do nome que teve sempre este império , desde o seu des-
cobrimento, de Terra da Santa Cruz) crear uma nova ordem ho-
norifica denominada Ordem Imperial do Cruzeiro, etc. » Decreto
do Io de Dezembro de 1822.

(7) A illustre viajante austríaca Pfeiffer assim o affirma na sua
obra : Premier voyage d'une femme autour du monde.

(8) Pintor histórico, director e fundador da academia das bellas-
artes desta corte. É d'elle o quadro do paço imperial da cidade que
representa a coroação do Sr. D. Pedro I.

(9) José Bonifácio de Andrada e Silva , o patriarcha da inde-
pendência nacional, que referendara o decreto da creação da ordem
do Cruzeiro, e que então achava-se desterrado em Bordéos, onde,
mais tarde, publicou as suas Poesias avulsas sob o pseudônimo
de Américo Elysio.

Na sua bella ode Aos Bahianos e na que se intitula O poeta
desterrado , exhalou os suspiros da saudade, que lhe atormentava a
alma tão longe da pátria. •

(10) O batalhão de caçadores, denominado dos voluntários do
príncipe J). Pedro, organisado na Bahia sob o commando do bravo
major José Antônio da Silva Castro.

(11) As freiras do convento da Soledade da cidade da Bahia, que
prepararam brilhante recepção á entrada do exercito pacificador
na mesma cidade.
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(12) O dia 19 de Fevereiro de 1822. A rivalidade dos partidosdos generaes Madeira e Manoel Pedro tocou o seu auge e correu
ás armas quando chegou á cidade da Bahia a designação vinda de
Lisboa do general Madeira para commandante das armas, em pre-
juizo da causa nacional, que via no exercício daquelle posto pelo
general Manoel Pedro a expressão popular svmbolisada pelo voto
da juncta provisória , que dirigiu então os destinos da província.

(13) A capella da Senhora do Rosário ricamente paramentada ,
que existia dentro do aquartelamento do extincto Io regimento de
linha.

(14) O general Madeira, commandante das armas da Bahia per
designação das cortes de Lisboa.

(15) A madre Joanna Angélica , senhora bahiana, então digna
abbadessa do convento da Lapa.

(16) M. J. Pires Camargo apresentou a S. M. a Imperatriz Leo-
poldina, da parte das senhoras bahianas, as suas felicitações, e
offereceu-lhe, em seus nomes , caso fosse necessário , as suas jóias
para manutenção da santa guerra da independência. « A formi-
davel perspectiva das baionetas , disse o orador, já tintas no sangue
de pessoas de seu sexo, bem longe de amortecer o seu patriotismo,
só servia para as obrigar a correr mais depressa a se unirem á
brilhante cadeia que ligará todo o Brazil em roda do throno do
incomparáVel príncipe regente, defensor perpetuo dos seus di-
reitos. » »

(17) O almirante lord Cochrane, então ao serviço do império, que
bloqueava a Bahia , perseguiu a esquadra portugueza até o 5o de
latitude norte e capturou alguns navios. Vide a sua obra Nana-
tira de serriços no libertar-se o Brasil da dominação portugueza.

(18) O general José Joaquim de Lima e Silva , commandante

em chefe do exercito pacificador.
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(19) « Querendo conceder a D. Maria Quiteria de Jesus Medeiros
um distinctivo , que assignale os serviços militares , que com de-
nodo , raro entre as mais de seu sexo , prestara á causa da inde-
pendência deste império , na porfiosa restauração da Bahia: hei
por bem permittir-lhe o uso da insígnia de cavalleiro da ordem im-
perial do Cruzeiro. » Decreto de 20 de Agosto de 1823.

(20) D. Maria Quiteria de Jesus Medeiros , de quem fazem
honrosa menção em suas obras: Maria Grabara, Journal of a toyage

4o Brazil; e Warden, Histoire de Fempire du Brézil. Nas Brazi-
leiras reuni todas as notas que pude alcançar sobre a vida e Feitos
desta distincta bahiana.


