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Alfnedo Pimenta
l§I.o 4

Conviclo o leitor â pàssâr 0s seos olhos, cle novo,
'pela carta li\- de Fradique ilfendes, dirigida a Bento
de.S. o qual toye, na expressão do propiio Fradique.
a idea <<damninha, e execrayel» de fundar um jornal.

Pcr rnuito paradoxais que ss nos affigurem os con-
cejlos ds l'raclique, nós telnos de reconhecer que 0 s00 pa,_
Iildcxisulo ó e i'estidura brilhantc de nrna veiilade seveyâ.{l Jornal ó uma daquellas muittr,s arrnas de dois
guliros em qre a sOciedàde c0ntemporailea se tem ferid0
tiurtu mais ciesastrozamente, quanto meis ella pensa que
t1 om Llefeza propria que as utÍlisa.

§t,st:1, altura da vida social do mundo, já é possivei
clhar para iraz, e formular um iuizo sobre os beneficios
e os maleficios do Jornal. postos ambos nos dois ijratos
cle unia baiança, o pÍato dos rnaleficios I'asa, a terrã.

r\ ànârchia intellectual e sentimentâi do nossil
tenrlio, pode bem clizer-se que se fliia quasi exclusiva_
mente na acÇã,o do Jorna}.

, q n0ss0 Fradique attribuia-the tles negros pecca-
cios : ligeireza de juizos; vâidaale; e intolerancia.

Á sociedade dos homeus Íaeihnente sullportâria a
intoJeraneia e ft vaidade, se lhe tirassem a iigeirez* de
juizos, porque ó nesta que resido prirroipalmeãte ri mal.
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Â intoleranaa é, muitas yezes, o aspecto espontaneo de'

uma convieção sineera; a vaidade, se não ó tutlo, como

queria o Ecclesiasles, existe tlesde que o mundo é munilo.
IIas a ligeireza de juizos 

- essa é a Íonte permanente

tlas perturbaçoensr é o estimulo de todas as vaidades. t'

o elemento acirratlor das mais violentas intolerancias.
Em Portugal-e só .Portugal nesta oecasião ttte

interessa-em Portugal, o Jornal é o unico aliment,r
espiriiual de.99'lo da população portugueza. Isto j/r
é mao. E observando-se que ern Portugal, o Jornal ri,

com rarissimas excepçoens, dirigido e escripto por anal-
phabetos, incultos e insensatos-entào é pessirno. Se-

gundo a ultima estatistica o'flicial, ha crn Portugal con-

tinental, 196 jornais politicos. Destes. ijl são tliarios.
Em seis milhoens de portuguezes, ha quatro mi-

thoens e meio de analphabetos. Para não sermos liessi-
mistas, concedamos que do milhão e tneio que fi.ca. 500
rnil pessoas sabem 0 que lêm, lêm o que devem e sabeut

0 que tlizem. São menos, são indiscutivelrnente tnenos.

Mas concetlamos que são 500 mil pessoas. ll'enos pcr-
tanto que os 31 jornais politicos diarios cfle!11, eom as

suas mais diversas opinioens, com 0s seo§ ntais cliver-
gentes juizos, eom as suas mais oppostas solugoens, solire
um milhã,0 ile espiritos sem capacidade critica. sem potler'

cle reflexã0, senhores apenas de uma facil impr"essionabi-

lidatle, os quais, por sua, yez, vã,0 aciuar sobre os official-
mente analphabetos-nos meios em que estes ofliciaimente
analphabetos estão em condiçoeris tle soffrer rquellir
influencia.

0 leitor está agora a comprehender a razão Co cahos

em que vivemos, ila tlecadencia em que vamos, da riisso-

luqão rnolal em que nos afuntlamos, da agitaqã,0 iroli-
tica em que nos perdemos, tle totla esta miseria carntl','ll''
lesea que é a uossa vida de hoje.

Yeja bem: 31 diarios politicos, na sua quasi totali-
dade dirigidos ou escriptos por insensatos, incultos, ine-
ptos e imbeeis-injectando a sua insensatez, a sua
ineultura, a sua inepeia e ,a sua imbecilidade, por meio
ilo artigo de fundo, do artigo de criiica, do suetto pol!
tico, da chronica internacional, da chronica theatral, cla
ohronica litteraria, do commentario ligeiro, da aprecia-
ção economica, da apreciação finaneeira, da apreciação
scientifica,.naquelle rnilhào de creaturas que lê, mas não
sabe o que lê, que ouve, mas não entende 0 que ouye,
que falla, mas não sabe o que diz.

E pasmamos então do estado a que chegamos?
Muita resisteneia temos tido nós, e inuito Íorte é ó nosso
fundo de resistencia. E' agora que nós avaliamos bem
os incalculaveis serviços que deyemos a sete seculos de
Igreja e de H,ealeza.

Para que um Paiz possa resisiir como o nosso tem
resistido, á acçã,0 dum Joruai c0m0 o nosso Jornal por-
tuguez, é realmente necessario quê possua tlualidacles
etnieas raras.

0 nosso Jornal! 0 Jorual poriuguez!
Ha muitos annos que el'go iuutilmente a roz contra

esie estado de coisas. 0s imbecis que vão desenterrar
das Íolhas velhas da rninha obra, passagens geradas ern
momentos de paixão occasional, porque ententlem que
assim embaraçam os meos passos ou perturbam a minha
conscieucia, não reparam no f.o do meo pensamento e
naquillo que elle mantem intacto a\rayez dos tempos.
Esses, se imbecis não fossem, veriarn que tlosrle ha mui-
tos annos, eu ergo inutilmente a yoz eontra as tenden-
cias e as rnanifestaçoens da Imprensa portugueza que,
eom as excepçoens do costume, é alcateia rie dementes e
peryersos, ou alfobre de cretiuos.

A situação é tão triste e tão baixa, quê as polemicas
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jornatristicas não iligniflcam ninguem, e proyocatn, não já
a colera que, ás yozes, ennobrece, mas o agco, a nause&

que aborrece sernpre.
Atravessar a vida jornalistica portugueza contempo-

ranea, é atravessar um matagal ontle se occultam as fe-
ras rnais damninhas e mais cobardes, das quais é tão

diÍflsil a gente rlefentler-se, que não sei de ninguem que,

nesta terra, tenha valor, e nã,0 clesça á suprema ignomi-
nia de transigir, com ellas, que o tenha atravessado senn

ser Íerido. Á penna não é aquella arma leal e brilhante
que manuse&ram 0s Ennes e os Brunos, os Hereulanos e

os Rodrigues de Freitas; não é mesmo o cacete brutal
que ernpunharâür 0s Á,gostinhos tle Macedo. Nà0. E' a

Íaca traiçoeira que se esconile nà lnanga dp jaleea, e

dispernsa destreza, liabilidade, intelligencia, pois lhe
basta a cobardia miseravel de quetn a usa.

Isto só se aprecia bem, só se lhe rnetle bem a degra-
daçrilo s a torpeza, quando excepcionaltnente se nos üe-
pàra um adversario inteliigeute, culto e bem eilucado.

Quern, durante ailnos, anda a egbarrar constantemente

corn idiotas, corn garotos, coln tlaficantes de toila a es-
pecie, que nos não respeitam a sinceridadê nem a honta,
0 uolne adquirido honestamente, e o prestigio conseguido
mercê de um labor insano-e, um dia encontra pela Írente
alguem que é intelligente, e culto, e digno, esse é que

liode avaliar 0 que é o jornalismo portuguez.
Ha quinze annos que, como collaboratlot, faço parte

do crhamado jornaiismo portuguez. Entrei para elle pela
mão de Sarnpaio (Eruno) que me franqueiou as columnag

da Yo1 Publica. Dui'ante tres annos e meio, fui o col-
laborador politico quasi diario do jornal l?epublica, de

Lisboa. IIa oito aunos que collaboro assiduamente na

imprensa monarchica de i.,ishoa. Não ha para ahi pandi-
Ihn da imprensa, biltre ile jornal que não me tenha sa-
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hiilo ao caminho, a larlrar-me a sua impotencia mental, a
§ua asquerosidado inoral, a sua raiva, 0 seo despeito, a
sua inveja. Neste momento em que Íaço esta exposiçã,0
do meo passado jornalistico, vejo deante de mim a torva
canalha dos meos camaradas de imprensa que. porque
nunc& estive para os aturar, para lhes iouvar as sandi-
ceg, e pÀra 0s considerar meos pares, me têm atirado
com toda a lama de que são feitos, não me tendo annu-
lado porque não podem, nào me tendo quehratlo a penna
porquê não podem, não me tendo inutilisado, porque não
poilem. De todos os cantos, de totlos os beccos, os vi sa-
hir. E ha uromentos 0m que vêrn todos á uma, suppondo
elles qüe, por virem toilos juntos, eu recuo 0u me ame-
iironto.

Nao vale a pena eiiar-lhes 0s nomes, porquo eu nã,0
quero que esta pagina fique suja com tais nomes. Elles
são tantos, vindo rle todos os polos tla actividade jorna-
listieu portugueza, que eu chego a ter um certo orgulho
do cornbate qno me têrn clado. Manda a verdrde confes-
sar que emquanto Íui republicano, antes da Republica e

durante os prirneiros cinco annos da Bepublica, nuncâ a
imprensa monarchica me maltratou. Para a imprensa re-
publicana Íui sempre um eiemento que se deseja e se
aeolhe - consoante as minhas opinioens lhe pareciam
favoraveis. Desconfiava o Mundo que eu favorecia qual-
quer dos seos propositos? Logo elle se derretia a elogiar-
me. Sentia-me a \epublica decídido a dar a0 seo pen-
samento a cooporaçã,0 do meo ? Eu era, para ella, um
grantle homem. Via a Lucta que elr pâssaya por cima
de tudo, para a apoiar quando era justo que o flzesse?
Logo a Lucta me exaltava. Abandonei o regimen repu-
blicano, e para o Mundo e pa,ra a. Republic4 passei a
ser tudo 0 que ha de mao, tudo 0 que ha de pessimo.
Justiceiramente notarei que para o sr. Brito Camacho

,:'
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'continuei a ser digno, c0m0 até ahi, das suas deferenoias

e attençoens,'-:-do que deo prova clara e publica. Sur-
prehendido com a attitutle dessa irnprensa ? Nao. Ma-
goado pessoalmente com ella? Muito meno§. Porque para

essa Ímprensa, todos os homens deste pais têm sido tudo,

desde o peior ao optimo, se$unilo contrariam ou favore-
cem os seos designios.

0s srs. Brito Camacho e Antonio José de Ahneitla
forarn, nas coluúnas da imprensa partitlaria do sr. Âf'
fonso Costa, arrastailos pela lama, victimas das rnais

crueis injurias, dos insultos mais estupidos, e das tor-
pezas rnais infamantes. 0 sr. Affonso Costa foi, na

imprensa partidaria dos srs. Brito Camaeho e Aritonio
José ale Almeida,, atacado rudemente. Quern fala nestes

nomes envolve torlos aquelles que coln esses nomes col-

Iaboraram. No dirr em que o sr. Ántonio José de Al-
meida clesceo até a0 sr. Affonso Costa, a irnprensa

affonsista passou a considerar 0 sr. Antonio José tle

Alneida o contrario do que até ahi considerava, e a

imprensa ilo sr. Antonio José de Á.lmeida passou a tra-
tai o sr. AÍfonso Costa cômo até ahi não tratara. Por-
tanto, os insultos que d'essa imprensa republicana par'

tem oontra rnim nã,0 têrn o minimo valor como critica,

nem 0 menor aleance moral como juizo. Em vez de in-
sultos, serianr elogios bornbasticos, se eu puzesse a

minha intelligencia ao serviço tlos seos interesses. Mas

não puz, não ponho, e não porei jámais a minha intel-
Ugenãia ao serviço de outros interesses que nã,0 sejam

oJ interesses da Naçã,0. Conveneido de que elles eram

garantiilos pela Republica, deÍentli, de rnoro tnieux,
ã Republicà, não a Republica que §e fez em 5 de 0u-
tubro, lnas uma Republica muito sernelhante á que

Sitlonio Pais tentou lealisar. Uma vez que me eonvenci

de que essa Republica era inviavel ern Portugal e, mais

t
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ainda, de que a Nação portugueza era prejutlicada con
instituiçoens differentes d'aquellas qus tinham assegu-
rado a sua existencia durante seculos, a minha intelli-
gencia, porque só está ao serviço da Naçã0, continuantlo
o seo papel de servidora da Naçã0, passou a defender a

Realeza, uã,0 a Realeza de 1910 que a desorientaçã,0

politica enxovalhara e adulterara, mas a, Realeza portu-
gueza, authentica e legitimarnente portugueza, tal como

as tradiçoens seculares da Naçã,0 a formulam.
Â minhrt intelligencia seryê, c0m0 pode e sabe, a

causa d,: El-Rei, não por um serviço pessoal prestado a
'Sua Magestade, rnuito cmbora a Sua Beal Pessoa seja,
por totlos os motivos, digno dos meos serviçosr porque
.Sua llagestade prescinile delles, mas, porque o senhor
D. Manuel é o Rei iegitimo de Portugal e elle poile
iegitimarnente dizer c0m0 §e0 tio, o Pretentlente da
!'rànça, que <<seraír' a @atria é seruíl-)>>.

E é porque a minha !07, e a, minha penna estã,0 abso-
lutamente consagrarlas, na sua, acção politica, a servir
o Iuteresse nacional, independentemente de quaisquer
oousideraçoens, sympathias, convenieneias proplias ou
aiheias, - é porisso que os insultos e os ataques ila
inplensa republicana, não me attingindo pessoalmente,
porquo estou, sem duvida alguma, acima tlei toda eIIa

- magoam a minha inteligencia por me obrigarem a

notar que tenho á minha volta, ainda que numa imitação
torpe das minhas atÍtudes, uma cafila de salteadores da

honra alheia.

- () riso de desprezo que eu tenho por essa Imprensr
fepublicana, mais suja do que um esfregã,0 sujo -quando lhe leio as affirmaçoens comicas de dignidade,
tle Ímparcialidade, de justiça e tle nobreza !

Á picara sem yergonha que usa navalha e é, dos

,intestinos .'l0 crâneo, ôrlre de lama-a falar tla digni-
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dade, de nobreza, de imparcialidade e justiça, ella que^

ilesce a todas as protervias, quando se trata do um.
adversario, e se enroclilha nas mais repugnantes abjec-

€oen§, quando se trata de um amigo !

Ella, essa imprensa corrupta da peior corrupgã0"
que diariamente bolsa sobre os nomes mais respeitareis,
as infâmias mais miseraveis, essa imprensa a dar-se rres
ile imprensa honrada - é da gente morrer a rir. Aquelle
genio faceto de Eça de Queiroz, quando iuventou oPalma
Cavallão e a, sua, Corneta do díabo, teve a visão nitida
tla futura imprensa republicana. Quasi toila ella tem
Palma Cavallão conno inspirarlor, e o estyio da Conrcta
l,o diabo, como norma. Toda essa maltrapiihagem rlue
Íorma a ala combativa da imprensa republicana, portu-
gueza,, é fllha ile Palma Cavallã0, nascidtr, er crrir,dâ
junto de Palma Cavallã,0, perpotuando-lhe a rnernoriir, cr

SAngue e 0 nome.
Evidente que ha um Brito Camaeho, uin Joaquirn

Hanso, um B,ibeiro de Carvalho,' um 'I'rindade Coelho
que, cada um n0 sê0 genero, com as suas tendencias, a
rua irliosyncrasis, 0s seus habitos, merecem ser collo-
aados fora daquella rnaltrapilhagem a que me reÍeri.
I[as nenhum dos jornalistas citados imprime earactet á
imprensa republicana. CaracÍer, imprirne.lha a maltra.
pilhagem que na, Capital e no JrIundo, na Tríbuna e.

na" tr{onianka, no Debate e no Seculo, tcilos os dias
enyenena o espirito popular, preverte a consciencia, po-
pular, embota a sensibilidade popular, e cava, a este.
paiz a mais ignominioza das sepulturas.

Entã,0 isto é Imprensa por cujos direitos haja b
üireito de luctar, por euja vida, haja o dever de cornbater?
Detesto as hipoerisias, ê repugnam-me as convenioncias
illegitimas. Porisso eu digo: não: isto que para ahi está
não é imprensa por cujos direitos haja o cieyer de pugnar"
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Imprensa minha arlversaria? Acceito.a, deÍondo-a,-
porque não tenho o dom da infalibilidade, e a criiica
alheia pode inspirar-me e comigir-me. Quq o snr. Âu-
gusto tle Castro seja meo adyersario; que 0 snr. Fer-
nando de Souza me combata; que 0 snr. Bento Car-
queja me discuta; que 0 snr. Bazilio Telles me oritique,
que qualquer dos atraz notarhs discorde ile mim - que,

tdrn isso? Até é para desejar que intelligencias, tem-
peramentos, culturas, tendencias c0rn0 essas, venham ao
meo encontro, julgar honestamente as-minhas intençoens
c 0§ meus aetos. Mas que vadios das letras, garotos de
reilacçã,c, idiotas e maos, me esperem ás esquinas para
me esÍaquear, e andem, todos os clias, a praguejar obs-
oenirlades e infamias, nã0, não e não !

E a lfonarehia restauraila, se qnizer levar a cabo a sua
nissão de salvadora energiea tlo Paiz, tern que distinguir
a imprensa sua adrersaria, para lhe garantir a existencia,
da imprensa-cano do esgoto,-para a reprirnir e inutilisar"

Nunca me cahirá em oasa o raio de eu sel poder,
porque só seria porler em eilcumstancias muito espe-
c,iais. 1\[as se Deos tem nos seos designios que eu seja
poder urn dia-pode a imprensa minha adversaria estar
eerta de que ninguem zelaúr, com mais carinho e maior
iuteresse, o seo direito; mas tambem a imprensa dos
naltrapilhos moraig que hoje dã,0 caracter á imprensa
portugueza, pocle estar absolutamente segura de que ou
re emenda radicalmente, 0u nem uma hora só de vida
the tlou. E nã,0 me esconrlo, ná0 me disfarç0, para 0

fazet: é ás ciaras, assumindo torlas as responsabilida-
des, sujeitanilo-me a todas as consequeneias. Nem uma
hora - 

que 0 Interesse lüacional impÕe-me nã,0 só o
tlever de garantir a existeneia de tudo quanto fôr legi-
timo, mas ainda o não menos sagrado tlerer tle repri-
mir tudo o que illegitirno fôr.
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0 insulto, a injuria, a calumnia, a insinuaçã,0. a
grosseria - não sã,0, em parto alguma do munilo, pro-
cessos legitimos do propaganda de ideias ou do criiica
de acfos do governo.

Como é diflicil ou pode ser diÍflcil avaliar bem o

quo seja cada um ilesses processos, tão da sympathia.
da nossa irnprensa republicana em geral, a primeira
coiza a tazer, e que eu Íaria se Íosse poder, é estabe-
lecer as condiçoens elaras em que se pode ter um jor-
nal, em que se pode dirigir um jornal, e em que se
'pode escrever um jornal.

Depois disso, as penalidades. E para que 0s expio-
radores da sentimentalitltide publica não venham verter
lagrirnas de dó porque um jornalista (?) está de visita
demorada numa cacleia, e m0sm0 para evitar abusos, -nada de prisã,0 para jornalistas: apenas penalirlades pe-
cuniarias progressivas, acompanhadas, em certa altura,
da suspensão do jornal, e, ainda depois, da supressã,0

temporaria ou deflnitiva dos ilireitos politieos e civis de
jornalista. IX como este Paiz já está tão amolleeido na
sua sensibilidade moral, que deixa pàssar tuilo sem pro-
testo, oie-se umâ especie tle tribunal de leitura regio-
nal, encarregaclo de indicar á Auctoridade, a materia
alcançarla, pelas disposiçoens tia Lei.

E' com estes principios que eu, àmanhã,, poder, em

'Xfonarchia restaurada, formularia as bases de uma Lei
de imprensa que levantaria, eu o sei!, os clarnores indi-
,gnatlos da tropa fandanga dos profissionais dn calurnnia.
da injuria e da grosseria, mas que seria bern acceito
pelo Paiz e por aquelles que tem a dignidade das let-
dras. 0 que nós temos, hoje, ern Portugal não é kEpren-
sa, nem são jornalistas. Temos um saguão onrle eachor-
ros ladram e garotos insultarn-não respeitantlo nada.
,üem a honra, nem 0 nome familiar, nem o pudor, tr0n0 o

espilito, neur 0 trabalho. Nada respeitarn. E até ha
p0uc0 se vio que os garotos e cachorros saliiram do sa-
guã0, tentando morder e rasgar 0 uome notavel de uma
senhora que, por toilos os motivos, só é digna clo nosso

respeito e da nossa arlmiraqã0.
Nã0. Isto não é Imprensa. Isto não são jornalistas.

Dcfeza contra esta fmprensa? Defeza contra estes jorna-
listas ? Não existe. Ninguem se amisca a chamar um
clesses garotos ou um desses cachorros ao tribunal, por-
que ha a certeza certa da sua irnpunidade. Há, por-
tanto, dois recursos: 0u a gente caliar-se e abdicar I ou

vor instaute a instante o n0ss0 nome, 0 nome que nós

herdamos e que temos de legar, apedrejado peios garo-
tos ou mortlido pelos cachorros. Não ha hoje, em Portu-
gal' pessoa que mais saerifique o seo pudor, a, sua sen-
sibilidade, à Bua vida, do que o escriptor politico
adversario de certa imprensa republicana.

Quando, ha ilnnos, o sr. Antonio José de Álmeida
foi apupado e vaiado no Roclo, e nã,0 foi aggretlido ou
niorto, porque se refugiou num estabelecirnento cujas

. portas sêâfecharam-a quem pertencia primaeialmente
a. responsabilidade do Íaeto? Â um jornal de Lisboa-o
Mundo. Quando uns patriotas, iiuizeram executar o sr.
Brito Camacho, e 0 procurar:am para esse effeito, quem o

principal responsavel? Um jornal de I.,isboa-o Mundo.
Quando no Barreiro, fui apupado e aggreditlo, quem

tinha sugerido os apupos e as agressoeus? A imprensa
dernocratica. Quando, nas ultimas eleiçoens, urn banilo
de caceteiro§, na assembléa de Santa }Iartha, depois tle
ter aggretlido o sr. Conde ilas Alcaçovas, resolvia, pro-
clamando.o alto e bom som, proourar-me pâra me liqui-
dar, a quem obedecia? A' imprensa republicana.

Aos assassinos de 19 de outublo, quern lhes guiou
as mãos assassinas? .{ irnprensa republicaua. Quem ins-
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pirou 0 Buiça ? Quem inspirou o Costa ? À Imprensa -republicana e monarchica. Então isto é hnprensa? Isto
são jornalistas? Isto é Imprensa que mereça um segundo
tle attenção? Isto são jornaiistas que possam acamaradar
com homens de honra? 1{ã0, náo e não!

Eis pr.rrque se eu fosse poder, em Mr-rnarehia restau-
rada, formularia as seguintes bases para uma lei de
imprensa:

tr.') todo o jornal, para se publicar, précisa de
uma garantia ou eauçã0.

2.") sã,0 sempre solidarios o Direetor, o proprieta-
rio, o auctor e o fiador, que podem ser, aliás, uma só
pess0a.

3.) só porle ser director de um jornal um indivi-
cluo maior e que possua diploma de curso superiot.

4.") materia politica nuncâ poderá ser publicada
anonymameute, e não será peunittida a collaboração po-
litica tle indivitluos de menol idade e que nã,0 tenhanr
um curso superior.

5.") penalidades.
6.) p'Àra a perfeita execução desta lti, criar-se-

hão no Paiz tribunais de leitura flxos, compostos tle tres
membros: um, nomeado pelo goyerno; outro, indicado
pelo poder judicial, e outro, indicado pelos directores dos
jornais da cireumscriqão a que o tribunal pertença.

Este tribunal tern por missão proceder á leitura re-
gular de todas as publieaçoens periodicas ou nã0, indi-
eanrlo ao rninisterio publico 0s 0as0s attingitlos pola lei,.
os quais serão julgados em pr000ss0 sumârissim{), com
r.eeurso da sentença para o goyerno.

,gir
lho
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Dir-se ha que com estas disposiçoens, eu iria attin-
tarnbem o proprio campo monarchico, diÍüeuitando-
a manifestaçã,0 jornalistica.
E depois? Imaginarn os senhores, porventura' que

eu estou aqui para servir quaisquer interessês mera-

rnente partidarios? Só vejo, deante de mitn, o Interesse

nacional. E se para servir estes tenho que feril quais-

quer interesses partieulares do campo monarehico, que

0 campo monarchico tenha paciencia e se sacrifique pelo

Interesse nacionai. Tambom eu puz de parte 0s meo§

interesses pessoais, interesses' de toda a ortlem, quando

oortei as minhas relaçoens com 0 regimen republicano,
por vôr que elle estava prejudicando gravenente o Paiz.

E 0 campo monarchieo gostou e applaudio. G'ostou e

applauilio, por rêr as suâs Íileiras augmentadas com mais

um elemento ? Dispenso os appiausos. Gostou e appiau-
dio por vêr um exemplo de sacriflcio e uma, Iição de

abnegaçã,0 e desinteresse ? Acceito os applausos.

Eu não estabeleço os principios de deÍo?a espiri-
tuâi,t rnoral e politica apiuna enuneiados por má vontade
para com a Republica 0u pâra com 0s repultlicanos:
estabeleqo-os para prestigio da Monarchia e pata sal-
vaçã,0 do Paiz. Ferern elles monarchicos ? E' porque ha

monarchicos que estão contra a Monarehia e contra
o Paiz.

Então lá porque sã,0 monarchicos, a Ilfonarchia res-
taurada ha*de permittir jornaes cümo 0s que, a"nterior'
rnentb a 1910, atacavam a Familia, Beal, cona insi-
nuações irjuriozas e campanhas da maior e da peior
violencia ?

.Não pode ser. E' claro que só tcm motivos para

descançar, 0s partidarios da licença jornalistiea, do

deboche jornalistico em que ha rnuitos annos vivcmos,
porque eu járnais serei podor. Estejarn, pois, tranquillos
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todos aquelles que adoram 0 repugnante espectaculo
do aggressão systematica.- porque eu nã,0 lhes farei
frente-porque nào posso. Iloje que estamos em regi-
men republicano, e s0m0s poucos os quê andamos neste
eombate pela Causa nacional, ainda a minha voz é ouvida
e o meo esÍorço louvado. Arnanhã, em Monarchia restau-
rada, serão tanto§ 0s seos servidores, desile os mais
aitos e difficeis ca,rgos até írs mais hurnildes e insignifl-
cautes Íuneçoens - {lue não }raverá lugar para mim,
nêm pâra, outros c0m0 eu. Descaneem, pois, os que te-
riam de sujeitar-se á severidade das minhas disposi-
çoens, porque ellas, infelizmente pa,re 0 Paiz, não pas-
sarão de intençoens honestas. Mas a Monarchia, deixan-
do-se ir na onila que a trouxe attí ao desastre de 1g1t),
e arrastou o Paiz nesta catastrophe em que 0 vernos, a
Monarchia criará, por suas propr.ias rnãos, as maiores
diffieuldades pàra à sua existencia. Hâo-de ser muito
peiores os obstaculos a vencer que the apresentarão as
transigencids, as conternplaqoens, os sentimentalismos,
as abdicaçoens, do que as attitudes oÍfensivas dos spos
arlversarios.

Dir-me-hão que aconsolho, inrlirectamente, êsta in-
ilexibilidade, ao regimen repubiieano. 0s que assim
pensarem, não sabem pensàr. Que o regimen republi-
cano, se the apraz, e se vô que lhe conyem, atlopte essa
intlexibilidade. Coru isso nada tenho. Simpl.esmente, o
regimen republicano é o absurdo, é o intruso, é a mons-
truosidade, é a excrescencia, é o aleijá0. E os aleijoen.s,
os absurdos, as monstruosidades, as excrescerrcias são
destinadas, por natureza, a desapareoer, para, salvaição
do organismo em que pathologieamente apÍrreeem 0u se
installam.

A Monarchia, nã0. A Monarehià, senhores, são sete
§eculos de viila eontinua. Ella vem, aihniravelmente in-
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tegrada nos interesses do Paiz, desde Affonso Henriques
a 1820. Nesta altura, 0s percursores da Repubtrica, en-
viados da tlennencia revolucionaria Írancena, instillam no

Pain o yeneno demagogico. E começa a eriar-se o bubao

da peste. Ninguem the ligou importancia. Tocla a gente

suppoz que a Íebre denunciatla pelo therrnometro era fe-
bre nervoza ou Íebre passageira. E no entanto Íoi au-

gmentanclo. Em 1890-189L, houve uma crise que cha-

mor a,s attençoens dos metlicos. Mas os medicos }Ímita-
ram-se a um oxarne ligeiro, superficial, errando o dia-
gnostico. Quanclo utna vontatie energica alliada â umâ

intelligencia esclarecicla teve a visã,0 nitida do perigo

-era 
tartle: 0 veneno elirninou'0. Itr ern 1-910, o bubáo

rompeo, e o pÍts alastrou, tÍoglnilo tt paiz. . .
Salvar-nts-hemos cleste oceano de pÍrs que nos afogat

Creio em Deos qne sim. illas lavado o paiz' desinfectado

o paiz, mortos totlos os gêrmens rnorbidos que se âcoumu-

iaram desde 1820 a,té agora, é da maxima convenietrcia

que se não deixe forutar novo liubã0.

Ora uut dos grandes vehiculos do eiemento pestifero

é o Joma1, é a Imprensa. Todo.o cuirlado será pouco-
até mesmo por honra dos clue dignamente sao jornalistas.

Offereço á rneilitação tle todos os .portuguezes este

pensamento sadio do Doutor José da Gama e Castro:

"Sabeis quem são os enthusiastas do jornalismo ? Sã,0 os

sautladores tlá;s revoluqoeils; e a razá,o é porque os perio-

rlicos não sã,0 outra coiza senão o cotligo tla revoluçao,

ou a revolução escripta r.
Colloquemos no tetnpo a"ctual a doutrina de Gama e

Castro, e digarnos com elle:-Num goYerno monarchi-
co, verdadeiramente moúarchico, a liberdade da impreusa

é um absurdo, ou autes um contrasenso; nos 80Yern0s
tlemocraticos, é uma necessida.de, porque ngs primeiros,

c0m0 0 soherano não tem couza nenhwna do povo, mas
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-contas com a sua conscien,ia, porquã só potle p*air-lUá*ã*,
,suâs âcÇoêns, o Deos de quem é represeiltinte na terra,
e cuja é a graqa porque governa. Em um goyerno rle tal
natureza., a nação representa c0m0 uma giande familia,
cujo pai é o Rei do quem os vassalos sâ,0-fllhos; e ond,l
se vio que 0s fllhos pedissem conta a seo pai daquillo
que fez.ou de que tenciona fazer! Nos segundor, tóAu o'soberania 

é- do povo que a repârte como quer e a quern
quer. 0 poder do suberano deúooatico é urna cloaçãiqte,
0 p0v0 lhe fez quando o acclantou; a aactaridade do
00rp0- legis-lativo é um emprestirn. que lhe faz a naçá,o
q.uarrdo o 

-elegeo ; e c0m0 todo o podei que se adminisira
é delegado, é da essencia cla coiza qre ô puoo possa pe_
dir contas da aihninistração Co qoã O sà0, àfiuelles a
quem julgou deyer co^nfial-a, já hereditaria,'ja vitaticla,já iernporariamente. Ora o rnõdo de pedir estas eortas.
varia e deve variar'conforme as differôntes pessoas a que
se pedem: ao rei ou ao poder executivo, iede cc,nta's o
povo pelo intennedio das eana,ras tegislaÍivas; ,is cama_
ras legisiativas, nào é possivel peclii_as senáo pela im_
prensa, liv_re; p,orque em todos os casos eni que se não
trata de eleiçoens, a unica expressão possivel da voz ou
da soberania do povri é a impiensa.

Isto vem no Noyo priicífe, a pâg. S15 da erlieào
t1e ,1841, e linguem dirá que ,.rruJ palavras il;;
contem a rerdatleira doutrina. Fixe-a bám a ltonarcrriir,
futura e adapte*a aos tempos que correm, com Íirmeza e
espirito de sequencia.

. ,.Doutro modo, a Revolução galgará de novo sobre ag
instituiçoens politieas portugueiasl continuando a suii
obra nefasia de anniquila*enlo nacional.
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