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Brados do Pastot' [ts §uas ovelhas. Por D. Fr' l.osé
de Srota Maria deJesus, missionz.rio Apostolico
oõ SàÀinrr.io de 

-Vari.toic e Bispo de Cabo
Verde. Lisboa*1731.

A Egreja, as Congteguções e u ry|ublicg.. * §e-pare'
ção"e'as suas ôausás Por Eúrico de Seabra-
2 vol.

Exoosicdo tlos princíbaes actos adruirtisttatittos ela
---'t:itúàra rvtwhicipai do Porto, em 1Ei3Íi, 1860, ltt'll e

1842.

Decreto de 2l de Í\laio tle 18:11, que contém a novis'--li*ã iãtãrmu judii:iaria. Cotlificada segundo-a
, ãüthorizaçâo-concedida pela Carta dc Lei de
28 dc novenibro dc lS:ll.

Apotogia das Mulheres' Obra de t\Ir. -fho.más e tra-' duTida em Dortugucz por Huma Nacional e de-
Aic d; à-Ei.*' S"r.^ D. Catharina lUichaella de
§ô-,i)ã Ceãi e Lencastre (Viscondessa de Balse-
orâo) Porto-1805'

I)e-fesa do iornal legit'imista A Palria, feita pelo re--- "dactor áo mesmõ jornal nos dois tl scursos-que
iecitou perante o" igr11 crirninai de-liberdade
i-íiáãtá em sessáo'de'3 de agosto de 1850' Porto
1850.

DissertaÇão historico'juridio, e.m qYe se examina se
na cidade do Porto e suas tmedlaÇÓes possue a
cathedral da mesm:r algum terreno^a ^que -sq
oocsa aolic;rr a l'rtrâ ou 

-espirito dos §§ 3e e 50
lii D..i"ió de t3 de agosto de 1832.(ioimbra-
1834.

RecoDilacion de. las lei's destos t'ey1765 heclta por man'"-ããã'iãõ i" ntagesíad.e catholica det Rev-don Phi'-iiii 
segwnao ltuestro setior. Alcala de Iilenares

1569.
Reaertorio d'us ordenações e Leys d.o t'c1'tto cle Portu'---'*t. 

Acrescentado óom muitás conclusÔes tiradas
ã^s *ésmãs Ordenaçôes e comum.novo Index
das materias das colecçÕes que se ajuntarâo nos
tlí;; át Ó;denaçâo noüa meirte i rn pres:os : Ilus-
trados co.m copiosas RemissÔes dos l)outores;
Concordia das'OrdenaÇÕes, Leys extrav' gaEtest
Decreto Reaes, etc' Lisboa-l749.

Colecção tle Decretos, (Reaes), desde- 1660 a 1831'

Désde o reinado de D. Affonso até D. Miguel'
El Cura iwstruido. Obra en que se le muestra a

qualquier nuevo la obligacion que le incumbe'
v el õuidado que hade poner en cumplirla. etc.
Pelo P.e Purbt-o Seflesis' Nladrid-1717.

(Continu*).
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poro os porlEguszss, em EeÍal,

s p0r0 os monorchicos, em gspeciol,

PoR Alfredo Pimenta

strrrrrrra. ffi . estupiclez tro teo

f aito . Como ell,e ytoili,a ser, a estas lrcras, am h,eroi,. * 0 evi,vna ent
'Portagal: 

Stl,z.s origens e o sud. raltressô.0. A funeçd'o h'igieniea

da Monarcltia.
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Não tencionavamos totual assinaturas para eslas Cartas por'se

acharem á ventla em muitas livrarias, tabacarias c kiosclues do Porto'

Jristoa e provincia, mas sendo bastantes os pedidos (lue nos tem cbe'

qado ria provincia para assinar, alegan'io resitlil tlistante ilos cent'ros de

venda, resôlúemos acetlet, abrinilo assinatura'por séries de 12 e 2*nu-

melos ao preqo de 6900 e 12$0ti' franco rle porte'

Todos os petliclos tlevern ser acompanhados tla respectiva impor-

tancia, enrlereçailos a .1. A. t"raga Lamâtes, rtta tlas Oliveiras' 7I;

' 'Porlo.

Às Cartra:s lV.forrzrrctric:els, encontram'se á venila'

nos kiosques, tabacarias e iivrarias das seguintes localidaries:

Porto, Lisboa, Coimbra, \rizeu, Guimâràes, Àveiro' r\loncorvo'

Bragança, Faro, Lamego, Lagos, Gnartla' Vouzela, Leiria, Vila ll'eal'

Evora, Povoa de Varzim, !'amalicão' Viana r1o Castelo, Blaga' Chaves'

Espinho, Santarem. Leiria, Ii'onte do l,ima, Portimão e S' Pedro do

Sul.
Àceitam-se agentes e comesponilerltes para a t'enda aYulsa' etrl

todas as localidades, mediante eomissáo de 20 0/6'

C.A-F.'I".àS I\/IONT,â.F( CHIC'/A S

Àos jornaes que náo permutem com as nossas -Cn rtas tr[onarchi'cas'

suopouderemos â r'eme§§a das mesmas.

BAZILIO TELES

À Inglaterra pacifista.
Hora critioa (2.a ediqão amescentada com notas)

Oo[vite e ResPosta

Aequaviva.

Á venda na Livraria Civilizaçâo
Rua tlas Oliveiras, ?5 - PORTO

1${,0

1S00

rs0o
x$00

IASIt{TAATAS MlOt\|AN
POR

A§fredo Pimenta
N[.o 3

Bem se potle dizer quê tivemos.ahi uma semanâ d0
Crime, tã,0 grandes e proximos uns tlos outros, foram os
crimes que ultimamente se deram em Lisboa. Um d'el-
l.es, o crime do cabo tla Guarrla, attingio proporçoens de
ferocidade tã,0 altas, que uttrâ,passam 0s lirnites ila nossa
inteliigencia. Confessava um jornal que o explorou até
aos mirimos detalhes, que as suas ediçoens se esgotavam
sueeessiyamente. Nào adrnira. Lisboa está enterratla em
t:rime até aos cotovellos, e se par& 0s politieos do regi-
me» é a cidade nrais republieana do mllndo, para 0§ cri-
müralistas é, seguramente, a cidade rnais cri.minoza dà
l)uropa.

Nã,0 rne surprehende esta vagâ de criminalidade que
passa sobre nós nesta occâsiã,o, pois nã,0 deseouheço a se-
nente que se lançou á terra, e rã,0 ignoro 0 câ-
rinho especial com que têm sido tratados 0s resultatlos
dessa semente. Nós vivemos, agora, cm plena phase de
,crimieultura, manifsstanalo-se abertamente, por toda a
parte, 0 proposito da proiecçao a0 criminozo.

Iiste eabo da Guarda, tão falho de sensibilitlaile, que
§e entregou a0 mâcabro labor de cortar aos bocàdos 0 e0rp0
da rnulher que matara,. não é, em psychologia criminal,
c0m0 symptoma de um estad0 geral, um ca§o espOradic0,
ou um phenomeno. Iíã0. Este cabo da Guarda é o numero
.rie uma serie que vem de longe, e promotte ir longe.
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0 clue elle tern eontra o seo aeto nã,0 ó, deniro.das'.

eircumstãnoias aetuais ,la vida portugueza, a selva-'

geria, a ferocidade, o horror que 0s meo§ llervos sen-

tem. Nã0.
O quo elle tem oontra o seo acto é ter siclo estupido

na pratíca do erime, e não the ter datlo uma feiçào espe-

ciai que o ab§olveria, pelo menos tacitatttente'

0 cabo da Guartla não soube fazer o tritne' E nao

teve, durante uns minutos, quem the soprasse tos ouvitlos

duas palavras de ensinamento, depois do.crintc praticado'

Vejamos as coizas a 'frÍ0. A rninha sensihiiirlade

nã,0 serve pâra norma. Eu não posso julutrr dos irctos tlos

outros pelí minha sensibilidade. 'llcttlto tle julgal-os pelt

taboa ãe valores tnoraig 00llluull§' A sensibilidadt tlr-r

meo tempo offendeo-so grilvelltettte coln o c1ims d0 r'il110

da Guartla? Náo rt cleio. Írl nào o oLeio' D0rque ntllitlil ll

viila valeo tãu pouco, em Poriugal, cotno neste motttcttt'r'

Tira-se a vitla, a punhal r.)u ti bomba, a tiro ou ii fiti'rtrlii,

com umâ, naturalidarle e uma cei-teza de irnpulitlltrl'r ilt-

criveis! Matar é hoje o verbo rnais conjugado ettt l)it:tti-

gaI. 'E se nem totlos tnatant, p0u{10§ são os qttn tti" t'ult-

correm parâ qüe se tnate. Àflnal, o que ht !t'r lill"r r-lil

Guartla que desperte tr coitttnoçáo do pulilitro'l '\ tti"i-fs,

oo o *sqoo*iejamento do caclaver? Parece qtro r) l)iiilli.o0

the perão^ria a rnorte, coitta,to que náo .stlurtt't,r,jitsse o

cadaver. Per,ra o publieo, o esquartejar é rltir I'li 'r lllâ1'

I-,á o assassinar, muitus têrn assassinado -- í) iilrrlirhl para

ahi á solta, premiados e ern apotheose!' . .

0 cabo ãa Güarda ftii estupido' I'ui tt'irttttrttlamente

estupido. Foi impertloavelmente estupltio' () cabo da

Guaida náo so*be Íazer o crinte. Se tivcsse s'al^:itlo fazer

o crime, teria, a esta horar rnuita geuttl 
"l 1'rep"rrar-ihe tl'

Íuga, muita outra a preparar-ihe uurit nttnospilera ftrvo'

ravel e amiga me§mo.

0 cabo da Guarda foi estupitlo, foi irnperdoavel-
mente estupido.

No art. 39 do Cod. Penal, que enumera as circums-
taneias atenuantes da responsabilidade criminai, âccre§-
eenta a jurisprudencia portugueza bontemporania mais uura
atenuante: a de ser-se bom republicano.

E no art. 44, que eilumera 0s casos eln qüe ha jus-
tificação do facto, a qual é (art. 41) circumstancia di-
rimenfe, a jurisprudencià portugueza coltemporania
accrescenta mais um easo : 0 do facto ser prirticatlo
contrn um rnonarchico.

Ser-se bom republicano atenua; praticar-se u acto
contra um monarchico absolve.

0 cabo Moreno da Guarda Republicana, porque é
cabo e é da Guarria, deve ssr un bonr republica,no. Na-
turalmenie assaltou Monsanto,' e tez hastlâr a bandeira
verde-rubra onde se hasteara, a bandeira azul-e-bra,nca.

'Iltlvez nrtsulo. lirsse nrn dos expedicionaric,s contra
0s monirrchieos do nolte. Não é de extranhar que tenha
sido tudo isso - e por"r,anto o cabo ltloreno da Liuarda
Republicana é urn bom repulilic*no. Atenuante, portan-
to, já elle tem para o seo crime"

Faita-ihe a circumstancia dirirnente. Áhi é que o
eabo Moreno foi estupirlo: em não ter arranjatio a cir-
eumsttrncia dirimente. E era Íacil. Bastava ter posto na
malla dil vieiima umas duas ou tres bautleirinhas m0-
narclricas, um retrato de EI-Rei, dois numeros do.Correio
tl,a -ll[anhã oa do Dia, e, depois, ter inventailo uma al-
tercação politica. Podia mesmo aflirnar que a victima
eonspirava e antlava a servir os monarciricos, e que por
esse Íacto, nil rubra indÍgnação r.epublicana, a intimara
a nã,0 conspirar, retorquindo ella que sirn, que sempre
eonspiraria. 0 cabo Moreno, entã0, exaltado, por flmor
da Republica, rnatara a thalassa aborninavel, e] para
exernplo, estluartejtila 0 §e0 c0rp0 . . .



36

Nessas condiçoens, não havia tribunal que o conile'

mnasse; e a opinião publica tiisoetamente, primeiro,

atrevida:nente, ãepois, petliria aos poderes do Estado,

a Torre e Espada pâra 0 orbo Moreno. . .
0 cabo úorenó foi Íundamentalmente estupido- E o

que elle vai pagar, na Penitenciaria e uo degredo,-não é

bu,, * morte da rnulher e o esquartejamente do cailaver:

o que elle vai pagar é a sua estupidez.

0 José Julio da Costa tarnbem matou' Matou como

pôtle. E não esquartejou, porque não pÔtle' lVlas até

Loooe quírm preconizasse que se atirasse o cadaver ao

Tejo... E o-José Julio tla Costa Íoi solto do hospital'

e antla á vontade pelo paiz, o encontrott quetn o cele-

brasse no Parlarqento corno honotnerito, 0 ts auctoritlades

não lhe tleitam â má0, e os tribunais portuguezes dei-

xam 0 seo froc'esso dormir o grande s0mr0' 0 que é mais

o José Juliõ da Costa do que o cabo Moreno? Yale mais

por ser paisanoi Não me pareoe. .Fez mais Íalta a vi-

ãtima Oo cabo l\toreno do qub a victima tle José Julio da

Costa? Tambem não me paleoe. Então porque antlam as

gazetas a trombetear o crime do cabo Moreno, e rleixam

õm silencÍo ou exaltam o crime de José Julio da Costa?

. Porque é o José Julio da Costa urn heroi, e é o cabo

úoruro úm criminozo? Porque o José Julio ila Costa é um

born republicano, um daquelles republicanos sobre quem a

gente não se engâna. Depois, a victima de José Julio da

Óosta não era, para os bons, para 0§ indefectivei§ repu-

t li.uoot, um índefeetivel e uú bom ropubticano' I-iogo,

o José Julio da Costa é um heroi-doante de quem as :tu-

ctoridailes so curvam, os potleres do Estatlo se eelipsam, e

a imprensa portugueza, a genuinamente republicana, e a

independentô, se [ueda estarreeitla e babada de respeito"'

i§os assassinatos de 19 de outubro, o que houve de

peior não foram as mortes. Porque isso de mortos tetn'

37

nas haviilo sempre, em todas as revoluçoens. 0 que hcuve

de peior Íoi a cam.'ionette sirandar pelas fileiras re$u-
blieanas, attingindo varios partidos da Repubiica. Por-
que 0s mortos nã,0 estavarn nag boas graças dos .bon§,

dos authenticos, dos legitimos, dos indeÍectiveis republi-
câ,nos, houve uma sessão tto Centro Ántonio illaria Bap-
tista, iogo a, seguir ao aeontecimento, em que 0s ora'
dores mais 0u menos ilesenvolveram a seguinte these :

<<basta de choradeiras, {ue já é pieguice». Todos eiles

Íoram muito aclarnados, entte vivas a José Julio da

Costa, mestre d,o Eente de oíro. Suppunharnos que na

noite rle 19 de outubro, quem tinha ido para a Morgue

era 0 sr. Ayres tle Ornellas, 0 sr. Moreira de Almeida,
o sr. Áirnibal Soares, ou este que estas linhas escreve.

Era um delirio. 0s jornais retintamente republicanos

embandeirariam em arco, e não haveria termo lisonggiro
que nã,0 cotlsàgràsseln ao Aenie cíe oiro, o qual passaria,

ilessas circumstanciirs.. a ser «0 nosso dedicado e sacri'
ficado annigo sr. Àbel Olympio, a quem a Repubiica
tleye o extraordinario serviqo de limpezar, ete., etc.

0s jornais intlependentes, para não perlurbarem a ortlem,

consagrariam aos morticinios duas linhas na columna dos

fallecimentos. E a Republiea marcharia impavida e glo'
rioza sob os louros e as palmas . . .

Mas pareee que 0 Dente de oíro foi o unico a
cumprir 0 programma -- e d'ahi terem sido apanhados

apenas 0s cineo, que hoje dilimem na terra 0 §0mn0

eterno. À indignação é postiça. Porque 0s que sào ca-

pazes de se indignar a serio e efectivamente, consi-
derayaru o Granjo um ma,o republicano, flachado Santos

e Carkrs da Maia uus pessimos republicanos, e Botelho
de Yasconcellos e Freitas da Silva, uns traidores-por-
tanto todos elles rnateria a eliminar, numa operação tle

saneamento republieano
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Quando o sr. Affonso Costa se deitou dc, eiectrico
abaixo, eu vi o sr. Germano Martins fazer-se tle torlas
as cores para explicar aos bons republicanos c0m0 0

sr. Affonso Costa se deitara do electrico abaixo. Porque
os bons republicanos, supponrlo quo se tratava de um
attentaclo, grita,vam alto e bom som que iam á caça rlos

monarehicos e dos evolucionistas --- que nessa occasiã,0

tnmbem eram pessimos republicanos.
Só os bons republicanos é que se indignam: e,

indígnados, são Íeras. E' por isso que eu não tenho
duvitia alguma solire o re publicanismo, 0 authentico
republicanisuro do l)ente de o'iro. 0 resto não se indi-
gna: teru metlo.

Porquu se esta nação se ticesse iudignatlo a serio
com os crirnes de 19 de outubro, tambeut a serio se

tinha indignado corrr os crirnes anteriores -- e entao onde
pararia, a estas horas, r,r, Republica !

Outro dia, veio a publico que um funcciouario das

flnanças desviou certas quantias do Estado. 0 urinisiro
das Einanças considerando que o citado funceionariu é un
bom repubiicano, assaltou Monsanto, e Íoi para o norte
defender a Republica, votou contra a penalidade que a

comurissào syndicante propuzera, e applicou uma pena li-
geira. E nã,0 o ter louvado 

-járéde 
erguei'as mãog e0 c00...

INstá escrripto :-ser republicano atenua; se o crime 6

Íeito contra um monarchico, está-se absolvido.
0 cabo Moreno da Guarda, republicano, bom repu-

blicano, assaltante de Monsanto ou combatente do Yale
do Youga, teria a esta hora a espectritiva deÍerente dos

grandes orgãos da opinião; se se averiguasse que a

vietirna era uma monarchica ineorrigivel, cout bantleiri-
nhas azuis e brancas nàs malas, o retrato de EI-Rei
guardado, e conspiradora,-entã,0 o eabo Moreno entravn
na gloria republicana.

Cabo Mereno ! seo estupitlo ! Eutão você atreve-se a

rnatar, sem ter arranjatlo um atestado rle bom republi-
cano, e sem ter forjado pam a sua victitna, a suspeita,
pelo menos, de monarohica e conspiradora ? Yai sor con-
demnado.EébemÍeito.

í-\-)
Desgra,çatlamente, o leitor sabe qua,nta verdade se

eneerrà na arnarga ilonia dessas palavras que ahi fleam.

Beru quizeril eu, porquo sou portuguez, que houv-esse

apenàs phantasia e paixã,0 politica nas palavras que es'

crevi. Mas uã0. Ellas reprorluzem a realidade rlas ctrizas.

I{a uns annos atraz, a proposito de uma esperarla

revolução republicana e do destino que devia dar-se a
El-Rei D. Carlos, um lúmem que a Republica considera

hoje o mais que pode e sabe, escrevia isto:
uHas elle uão pode ser morto. Portugal, o velho

heroi magniflco, não the pode enterrar a espatla glorioza

nas profuudezas do estomago, nern pode desearregar-Ihe

no arcado peito, uma das suas espingardas honestas.

r\ão; a Historia, mais tarde, diria que nós outros,

os irorüuguezes, num momento solemnissimo de desforrr
e de vingança, tinliamos maculado a honra impoluta e

legendaria das nossas armâs, rlas mesmns ârma§ que

antigarnente, em Africa, conquistaram a gloria matando

infleis, que êram homens, tlas mesmas que n0 principio do

seculo, salvaram a Patria, matanilo francezes que eram ho-

mens tambern. Mandal-o lá para fóra, impossivel; ninguen
lá o tolerara. Entenrlo, pois, que o meihor será mettel-0...
numa das gaiolas centrais do jartlim zoologico . . . ».

Deixo á perspicacia dos leitores adivinhar a quelr
pertence esse trecho selecto. exentplar atlmiravel tle mo-

ral politica e tle educaqã,0 politica.
Dezasete annos depois, El-Eei D. Carlos era varado á
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bala, á bala que tlezasete annos antes, aquellas palavras'

e outras iilenticas tinharn começarlo a formar. A apolo-

gia do crime data dentã0. A minha geraçào foi apa-

nhada pela maré alta dessa apologia iniciaüa pela ge-

ração de 1"890, e conduzintlo á eatastroi:he naciorlal de

1907-1910. Como consequencia clessrt orientaçã0, vie-

mm 0g movimentos insurreceionais, os attentados. os

assassinatos, enchendo a Historia tie Portugal dos ulti-
mos quirize annos, tle sangue e de ]arna.

Nós estamos hoje todos ataseaúos em laina e em s[n-
gue. E, o que é peior, com a sensibilidade tão etnbutada,

que a morte violenta já nos não indigna como morte'

e um idiota, reflectindo casualmenir-. utu estado de espi-

rito, declarou. n0 Parlantento poLtttguez, reconhecer o

direito ao mime.
Foi atravez da fresta do crime poliiicc que rr epitle-

mia criminai se installou na sociedade portugueza. Decla-
rou-se o crime politico impune. Proclarnou-se a hotnba

de dynamite arma legitima.
As mais cathegorisadas figuras da Republica davatn

tlinheiro para bombas, estutlavatn planos de tlistribuigào
tlesses engenhos rle morte. E fez-se guexra á Igreja e á

educaçã,0 religiosa. E fez-se guerra ri Farnilia e ít educa'

ção domestiea. E Íez-se guerril á Áuctoridade e á educa-

çã,0 civica. Preparou-se esttr gernçào popular que para

ahi está dando 0s seos Íructos nos jouens synd'icalistas,
nos grupos de execução, nos cortejadores de José Julio
da Costa, nog Dentes de oíro, e, alastrando, em toda

a fauua criminal reincidente que peja os grandes centros

da popuiação portugueza.
Perante os principios da sã, moral politico-sooial,

não ha disiincção algutna entre o crime politico e o crime

commum. 0 nosso proprio codigo penal, inspirado por

prineipios attentatorios da 0rdem social, considera o mo-

tivo politico circnmstaneia atenuants --sirnplesmente ate-

nuante.
A nossa deficientissima educaçã0, a gloriflcação do

crime politico, a benignirlade das auctoritlades judieiais

roçantlo quasi pela cobaldia, a dissolução integral dos

nossos costumes-tudo isso gerou esta situaçáo 'ie mi-
micultura em que nos encontramos.

A Republir,a era impossivel sem um crime. Yive do

crirne. I ou a Naqão se liberta da Bepubliea, 0u 0 critne

expuLsa a Nação do catalogo dtrs nagoens civilisadas.
Pelo que s0m0s levados a conciuir peia necessidatle

t1e se restabelecer a Monarchia.
Mas pode a Monarchia influir na cuwà da criririnali-

dade, baixnntlo-a,? Tem tr Monarehia poderes bastantes

para alterar esta tendencia criminal que caracterisr 'r
luouteuto presente da sociedade portugueza ?

Sem duvida algurna. E se nós vissemos que a Mo-

rrarchia nã,0 podia fazel-0, seria erssa uma razão já, para

a náo considerarmos correspondendo totaimente ao inte-
resse nacional.

Mas pode. A Monarchiâ' porque é Monarehia' e por-
quê com eerteza tem aprendido, com a experienciâ, 0 I)ê:

oessario para bem se conduzir sem correr o risco de se

cleixar tentar por devaneios perigozos e ehymeras preju-

dieiais, a Monarchia pode actuar sobre o nosso indice

criminal, contendo-o dentro dos limites normais.

0 hornem não é bom nem é marl. Ha homens bons e

ha homens maos. 0 crime combate-se, ou'y'r'eaentiua'
menle, quanto ao§ actos criminozos, ot preuenliua e

reprassíuarnente, quanio aos agentes tlo crime. 0 crime

não se regulamenta, e porisso o combate preventivo só,

é inutil. 0 uime ataea-se. E, em materia repressiva, nã,,r

ha limites, sendo a severitlade e a flrmeza da repressão

condicionada pela agdacia e peia frequencitl dos erimes.
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Para se evitar as lamurias dos humanitaristas, -essà prage terrivel de que a sociedade do nosso tempo

soffre, e que ainda pensa pelas imbecilidatles de Becca-

ria - para se evitar as lãmurias dessa gente, ha qtte

fixar, desde já, que o crime nã,o se eastiga. A repressão

do crime, por mais severa que seja, não é um castigo.

A repressã,0 é apenas a defeza da Sociedade. A Sociedade

não reprirne para castigar, para se vingar, para Íazer
qoffrer, pam, gozar o espeetaeuio do soffrimento alheio.

Nà0. À Societlade reprime, parfl se defender, para viver,
para poder subsistir, organisada e integra. A Sociedaile

reprime, isto é, afasta do seo eonvivio, temporariry ou

definitivamente, ou elimina mesmo ra.dicalmente, o agente

criminoso, por necessitla.ile de defeza, num movimento de

legirna defeza.
Se o eodigo me garante a legitima defer,a, e em Íace

della, rne permitte que eu mate quem tue titaoa, porque

não ha tle a Sociedade defender-se tambem, coru a mêsma

violencia com que eu posso defender-rne ?

A idea castigo é impropria da nossa epocha, e não

ha crirninalisia digno deste notne que a acceite. Âs penas

sã0, pois, actos de deÍeza sooial, e nada mais.

A Monarchia que se instaurar ern Portngal tern que

adoptar todos os processos preventivos contra o mime
,conhecidos aetualmente, e todos 0s processos repressivos

effieazes fornnulados pela criminoiogia rnoderna, desde a

pena corporal de tã,0 salutares effeitos individuais, até á
pena de morte, tle lnegaveis effeitos colleotivos.

Quando, aqui ha tempos, um politieo portuguez ten'
tou apresentar na Camara tlos Dcputados um projecto de

lei restabelecendo a pena de morte, foi para ahi um cla'
mor vergonhozo em defeza dos assassinos e dos bombis-
tas, que me deixou elueidatlo sobre o estado da mentali'
dade portugueza de hoje. Até parecia que se tratava de
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uma câçà a iromens de bem ! E a verdade é que o politico
em cluestã,0 não teve coragem de apresentar o projecto

de lei. . . Não houve salsifré vermelhuseo, não houve ta-

bernula reivindicadora dos direitos sociais que não viesse

protestar contra a offensa feita aos snrc. âssâssinos e aos

snrs. bornbistas. E o triste é que na ontla desse protesto

se deixatam ir ta,mbern-aintla hoje não sei porquê,

alguns monarchieos !

A pena de morte só tem ineouvenientes, quando nã,0

ó taxativa, quando a lei que a garante não é clara. Mas

umà vez que a lei seja clara, e se 0s câso§ em que ella
tenha applicaçâo forem claramente flxatlos - a pena de

morte só pode metter medo aos assassinos e aos que en-

tentlem que atirar uma bomba tr um electrico cheio de

senhoras e creanças, ó um acto meritorio.
Pessoalmente não ha ninguem inais sensivel do que

eu: nã,0 posso vêr uma forrniga afogar-se, que nao lhe

deite irnmetliatarnente a tnão para a salvar. Detesto os

caçadores que roubam a vida ás aves e ás feras. Has

como politico, tenho que pensar na deÍeza da Societlaile

legitirna, e não posso sacriflcal-a ás mirihas fraquezas

sentimentais. Não sinto prazer algum em mandar tnatar

um cão damnado. Mas sou criminozo, se o deixar á solta

pehs ruas da cidade, e sou imprevidente se o mantiver

lreso no* canil, potlenilo, possivelntente, Íugir, e conti-
nuar, portirnto, a sua obra de destruiçã,0.

M4s porque poile a Monarchia influir na baixa tlo

indice criminal, e não poile fazel-o a Republica ?

Por estas simples râzoens :

À Republica destruio a Familia, instituintlo o Di-
voreio e desinvolvendo o urbanismo.

Â Republica destruio o l[ilitarismo, instituindo o

regimon do Uxercito rniliciano.
A Ropublica destruio a Moral Soeial, ataeando a

Igreja Catholica.

I

I

I



44

íJra a Familia, a Igreja e o Quartel são os rnais pode-'

rozos meios de etlucaçã0, ile que a sociedaile potle dispÔr".

Á Monarchia a restaurar revogará o Divorcio, e pro-

curará tlespertar as energias regionais e provinciais, de.

modo a Íazer Íaee a0 eseoâmerto tle individuos da pro-

vincia para 0s grandes meios populacionais.

A Monarchia a restaurar ligar-se'ha á Igieja Catho'
lica, dando a esta nã,0 o lugar que o regalismo libera-
lista lhe concedera, aliás de accordo com Roma, mas o

Iugar de liberdade privilegiada que compete a quem é,

ha seculos, a maior Íorça moral no mundo.

A Monarchia a re§taurar rostabelecerá o systema mi-
litar permanente, danrio-lhe o maximo desinvolvimento,

e cercando-o do maximo prestigio.
E assirn a llealeza, apoiada nessa§ tres grandes or'

ganisagoens, poderá dedicar-se utilmente ao saneamento'

da sociedade p,rrtugueza.

Essa obra preventiva que só a Monarchia pode fa-
zer, porque só a Monarchia defentle a Familia, a Egreja
e o Exerrrito, será secundaila pela obra replessiva que

tambem só a Monarehia potle integralmente levar a catro,.

pois está confundida na Naçã0, e preseinde, portanto,
da cooperação da fauna criminal em que tl, Republica .

constantemente recruta os melhores dos seos servidores,

cdmo nella encontrou, nos tempos tla propaganda, orl

melhores dos seos elementtrs combativos.

E mais natla!-perguntará o leitor â quem .certos'

preeonceitos retrogrados serluzem. Nâ0. Nada mais. Mas '

eu sei onde o leitor retrogratlo quer ohegar. O leitor re-
trogrado ainda vem dos tempos famozos em que ee dizia
que abrir uma escola é encerrar uma eadsia. Attrihue'se
a Yictor Hugo estâ imbecilidade. E não admira, que

Yietor llugo era fertil ern imbeoilidades deste genero..

Eu não digo que abrir uma escoia seja criar a ne-

l
I
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,osssitlade tle uma nova cadeia ; mas é com certeza criar

novos habítués de cadeias-uma Yez quo uma próvia

educação não desvie os individuos dos perigos insvita-

veis de uma Ínstrucçao deÍeituoza.

Tenho sido Íortemente combatido e insultado, porque

deÍentlo a doutrina de que a instrucçã,0 sem etlucação é

um mal. A rninha convicqão de que essa doutrina é ver-

tlatleira e sà,, é hoje mais forte do que nunca, pelo espe-

ctaculo que nos offerece não só a sociedatle portugueza,

mas todas as societlades contemporanea§, em confronto com

-o espectaculo que nos oÍfereoem as sociedades anteriores'
-Saber 

lêr ó escrever é bom, para quem sabe tlar util
applicação á leitura e á esmipta. E' pessimo, para quem

não sabe clar-lhe essa applicàçáo util. Ora sÓ as appli-

cam utilmente, os educailos, domestica e soeialmente' Se

a instrucçã,0 ministrada em Portugal é defeituoza, a erlu-

" Possiveiainda em ierta parte muito liinitaila tla so-

cieclade portugueza, faz falia inteiramento na grande

massa di popuiaçao. Não ha o respeito aos pais, 
.aos

mestres, aoã patroen§, à0§ superiores. Nos gran-des meios,

a bolohevisação moral attingio foros de escandalo, e en-

sinar estas óriaturas bolchevisadas moralmente desde o

berç0, a lêr ou & esorever, é bolchevisal-as intelleetual--

munte, ó pervertel-as integralmente, é fazer tlellas agen-

tes tle totlas as perturbaçoens, quiçá de todos os erimes'

Muitos destes devem-se á imprensa tliaria, á Íolheca de

propaganda, ao manifesto agitatlor, ao opusculo preteusa-

ineíte seiontiflco. Toda a gente suppõe ter ideas e encon-

tra maneira de as verter. De motlo que e§§a avalanche

de ideas cai em cerobros simples e inÍantis -:- o Sera 0s

absurilos, os dementes, os ebrios que estão influintlo so-

beranamente nos destinos da soeietlaile portugueza, pro-

vooantlo crises ministeriais, sustontando regimeus politi-
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eos. determinantlo mutaçuens diplomaticas' organisando

. ,LuriruoAo revoluçoens, etc' :--,*.
A nossa imptensí! A'parte rarissimas excepçoen§'

a nossa imprensa poiilito aiutia estrí na mão de analpha-

betos rnentais, isto ãlAt'ttuotoras-que sabem lêr e es-

ffiiãt;;-,ao tnúÀu* o qou lêm nem sabem'o que

escreYem--porque oío *uau* a'e consequencias do que

escreyem. seo i"*'ponl"ã;:ii sao aitecíores de iornais'

fundistas, criticos, p;ffi;;;i-,"s, agitatlores da opiniã0,

conselheiros dt P-i';;;ffi;1;iql-nacional' E' atroz!

A naturaliduou lo"n-qo* abordau assumptos de que

nã,0 conhece,o o' *u'"'"ioü; ru'limentos só encontra

igual na Íacilidade í-iqf; to* JY::ublico 
os toma a

serio. Dirigentes e d'irigiilos' nessa matetia' eqitivaiem-se'

Sio tlignos ou' tru'^'ioiros'. porisso a r1louarchia tr res-

taurat neo poile i'"ttg" peio preconceito da instrução'

Instruir,.-mâs aevffi foi*it ::''^i: 
quetn tiver edu'

caçã0. Instruir-t'ft q"m. náo se sjlva tla instrucção

Dara corrompt', pui:u o'urchisar'' para envenenar a socre-

ãade, esta 'utitaniJií'l*o 
ton'ú'ititla'e tão de rastos' ' '

0 problema tl- t,rr'ãtiat * ía, in*t'ocÇào é' ern Por-

tugal, totlo ttm n'U'#"int;ili: formúlar e a appli-

car. E' on'n poto"':o;ii;; ;;;;i'ad'ores successivos' ins-

nirados, todos, úü;;t';t'desejo' tle restabelecer a

-Ordem 
ne'te poi'l'á"^q* trru o'a traso tla 0rdem' é a

eondiqão au o,au*''qo"tii ãi'--^t,11-^torlo o povo portu-

Euez está coutau'=inado ? De motlo nenltutn se pode con-

ãIoi, irro oas min'trJJ;;;;*t' A populaqã'o das aldeias

portuguezas to"á'iu liná''-** gôral' e principalmente

il ;"ri;. tlo r aiz' pu'lo' o-iqo",'* :.i1l[l HJ-l# i
*u*ãã i"t*[eetual que' uoutros tempos

Naçá0. tvtu* to*f àt'" ãt--- páp'laçao 
-íenora 

muito Íeliz-

mente 0 que as í*ài*t ptriii:l*' *-,t-l Tolhetos politicos'

e os maniteut'u'píiiiittã contêrn' viventlo âpena§ n0 c0-

17

nhecirnento que atlquire com as conversas que tem com

o abbade tla- fregueài&, e o senhor das terras que ella
cultiva. Do centro do P"qiz para 0 §ul, a situação já é

outra, potlendo consitleral'-so o Alemtejo uma zona tã,0

perigoza c0m0 as grandes cidades. môrmentê Lisboa e

Porto. 0 camponez no norte de Portugal ainda crê e
reza, ainda tem respeito aos superiores, aos pgis, aos

patroens. Ainila tem o culto da Yida e tla Honra, da

I{ierarehia e ilas Distancias. Eutre essa boa e santa gente,

ultirno lesiiluo da hoa e santa gente portugvezil, à, Fami-
lia organisa,se á face tle Deos, os Mortos amam-se pela

vÍda Íora, e rnais vale a Bontlade ignorante do que a Sa-

bedoria ruirn.
A acçã,0 pctlagogica rla Monarchia tem que exercer'se'

portanto, nào tuts aldeias do norte de Portugal, ma§ n0

sul, no Ri.batejo e no Âlemtejo, em maior escala, e, com

firmeza e intensidade ttos gra,ntles centros utbanos, com-

merciais e iudustriiris, ontle :l perversã,0 moral chegou aos

limites extrentos do pcior. Ora esltts centros são os gran-

tles elementos da Anarchia activa que durante estes ul-
timos quinze annos tem dorninado a soeiedade portugueza.

I,'oram elles que impuzeram a Bepublica á Naçã0. E tttda

r gente sabe que a Republiea é o regimen do desafÔro,

c que Íoi ella, emquanto se preparala e, um& vez senhora

tlo potler, que desencadeon a calamitlade gerai tle que o

Paiz solfre. Às aldeias do norte tle Portugal estã,0 sàn-
pre prornptas para dar Íorça á contra'Revoiuçã,0, e an-

coiarn rntnifesiamente pela hora do resgate deflnitivo.
Ellas n'ao pordoaram nem perdoam os attentados sem

n0ln0 quc :l Republica perpretou contra Deos e a Tra-
dicçü0, o agutrdam 0 momento em que se restitua a Deos

o culto que scmpre se the prestou em Portugal, e á Tra-
ilicçü0, as honrus n que ella, pelo que é e pelo que vale,

tern direito.
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Â }lonarchia a restaurar conta incondicionalmente

,on,iu''li,liü;;;t d;;;e .ta rottugal nata a grande

obra c1e regenerâça0"n"i*oi qoe lhe-comnete' E ha de

ser com o apoio qot 
-ufiut 

ihe rlerem' 
-qou 

a, llonarch'ia

uotlerá resta'nelecer ;;;dt; nesta Lisboa ebria' centro

ãe onde irradia toda a loucura quê nos está matando'

iid;;;;il, p'u'i*u dt o'o trítamento espccial-e

rarlical, tratamento õ; ;;t * pertenee' neste momento'

Dresorever' mas que'sei muito bãm em que deve consistir'

""T"Mo;;;'.hia a restautar não deve esquecer' 1T 13s 
'

tante só que seia, td;;;; objeetivo é salvar a Nação;

L esse objeetivo, oo iltir'o' " 
cãnsciencia desse objectivo

impueJhe o deve-r sagrado cle passat por cima de senti-

mentrlidades c de fieconceitos' e de arredar do seo ca-

minho toda I c*'tu 'At-ptincipios ou theorias que a emba-

;r"* no turnPrimento do seo clever'-

.1. Monarehia a Testaurar nã'o pode prestar-se a0 pâ-

pel ignobit de boneco de pim-parn-pum 0ue {oi a iilonara

ãhia oe 1910. . "iá 
tã'iJo u'n*pontitu' * Il:l1tt^1*-

restaurar terá que ser seYeta e austera' E com 0 crrm-

- náo ha conternpl;;;t^\';';'n tra'sigencias' principal-

'n.ri* 
qon*do elie u'*o*u as pr'p'rç'ens que a§s{1m10 0

crime em Portugal'
ÀB,epubiicao.easionou-o,prestigiou-o,engrande-

..0-0, ãrtiugotitoo-o' exaltttu-o' divinisou-o -- porque

nrecisou Aefie paü 
"J' 

*t'oAo'ir-na Administraçã'o do

ilrffi. iúilr;hi*"qo* re*e ern breve-terá que Íazer

Íace ao çrime' Nát^ir'ü t*rtam elementos rpa'rà essa ohra'

Ou a, realisu, n un" ao Paiz um caminho amplo e se-

Euro. 0u ,ao u ,.uiiru, ã ir*niutamente, sossobrará com

ã pni, condemnado á rnorte hornvet'

{
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Civilização, rua dâs Oliveiras, 7;1 -Porto, 

para
a vendà, no todo ou em parte, ilôstes e de outros
livlos, rtrue se irâo anunciando:

Ánedotas hiogrrÍftcas, de Padre José Agostinho de
NIacedo, eÍraidas do Português Constitucibnal.
l;olheto de 16 pas. Lisboa -1821.

Ir.t'tracto d.as obvàs Foliticas e econotnicas, de Grande
tldmundo Burlie. .por José da Silva Lisboa. 2.a
ediÇilo mais coÍreta. Lisboa-1822.'frdad.o sobre a aposentadorro, a que se afuntam
as leis respectiias, por Franeiscb .loaquim Pe-
rr'ira e Souza. Li.boa-1818.

(olecção das ordens do d'ia, do sr. Guilherme Carr
I leresf ord. Lisboa-1812.

Disturso iuvidico economico e politico, por l)omin'
g.lr IrIune. de Oliveira Lisboa-1788'

Cot|tttnoraçõs.§, por Fraocisco AntonÍo da Veiga
Ii,'ir:'lo Coinrbra, 1903.

l.e:t ()crts tle Í)u.reaú, por Emile Gaboriau' ?ariz-
I 870

t li sloria da ()rco Ção doMutttlo, conforme as ideas
rir. Moisés e (ios filosofos. Ilustrado com um
11ovo 5ilrtemn c t'otl-t varias Nntas e dissertaçoens
rrr lo lr.' l\l:rri^el .'\lr';rres. l'orto-1762.

I-tr'rltatt»re de l'oncle Tont <>u la vie des nêgres eu
Âmórique. par I\l me HenrietteStowe' 'frad: por
r\ I ír r'<1.' Nlichiels. Paris.

Puutu e ,lhtarci de sua conlirmação do consulada
gerul dc saida e entrada da casa da-lndia- Lisboa

-l7i>(,.Colecçí1o das leys. decretos e Âlvarás, qqe-compre-
hende o Íãliz reinado d'El-Itey Fidelissimo
D. José I I-isboa-1771.

Diiiohario nortuguez e Iatino. Impresso-por ordem
diEl-Rei 'IrideÍísslmo D. José I, por Pedro José. de Fonset:a. I-isboa-1771.

Mempria sobre. a. origem provaztel dos.litros de linha'
gezs, por.A. -['lerõulanb. I.isboa-1854'
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,Eilismà Theolosicum, scn pottus oenigmaíum. et
nh'.rrrvis*imn )bw. rovnt>endium.-Anlhore R. P.oôscurissima i'em com Pendium,-
Albaro Cienfuegos. Viennae AusÀtbaio Cien{yggos. Viennae +tls3liae#:lJ.
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paaii litanio Vie1ra, SermÕes' Lisboa, 1856.5 vol.
Catecismo Pa.ra uso de Perrous. Por Authoridade e

Decreto do Concilio Tridentino, publicado por
maodado do SS. P. Pio V. Tradusido em p-or.tu-
guez por um dos mais dignos Prelados do Reino
Lisboa-1817.
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