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J E , quale dei mio cor è il voto ardente,
Italia e Francia e Ibéria e România
Fosser da un patto avvinte, in lor saria,
Come unite le forze, una la mente.

A no grande movimento nacional, que
começou no dia 11 de janeiro, um elemento affirmativo, que é a intensa
No, l'esosa alleanza delia gente
paixão patriótica do povo portuguez,
Alemanna subir la patria mia,
e um elemento negativo, o descredito
E piegar Lusitania non dovria
Dell'Anglo altero al cenno prepotente.
das nossas instituições politicas, das
praticas de governo e dos homens goBella, gloriosa un di terra, che il nido
vernantes. Se o primeiro é uma inequíEdi cari parenti e 1'idioma
voca manifestação da vitalidade nacional,
A Vasco, a Camoens desti e ad altri grandi;
manifestação bem consoladora para todos
Quando sarà che dalle rive mandi
os que já começavam a descrer da alma
Dell'Oceán sino al Danúbio il grido
collectiva d'este povo, o segundo é o sympto« O H , DATEVI LA MAN, FIGLI DI R O M A » ?
ma d'um estado morbido do organismo social,
Venezia, 12 marzo 1890.
c"Marco oAntonio Canini.
symptoma tão grave que bem se pode dizer que
sobreleva em importancia a todos os outros, aos olhos
dos verdadeiros pensadores. Emquanto subsistir este
lamentavel divorcio entre o sentimento nacional e o EsD E regresso á cidade do Cabo da Boa Esperança,
tado, que por natureza deveria ser o seu orgão, faltará de uma recente excursão pelas terras situadas entre o
sempre á nação portugueza a primeira condição para o Limpopo, o Sanhati e o Zambeze, o celebre explorador
iseu perfeito restabelecimento, a qual é o accordo intimo inglez F. C. Selons enviou ao Times, datando-a de 2
entre o povo e os seus governantes. Sem este accordo, de dezembro de 1889, uma extensa"carta, que aquelle
o movimento nacional tomará cada vez mais um cara- jornal publicou em 6 de janeiro ultimo.
cter incoherente e desordenado, e descambará finalInspirado em um sentimento absolutamente adverso
mente n'uma verdadeira anarchia.
á expansão do nosso dominio em Africa Oriental, esse
E pois necessário que esse funesto divorcio, prepara- documento, um dos mais notáveis d'entre os muitos redo por 3o annos de materialismo politico, cesse e se res- centemente publicados sobre o assumpto em Inglaterra,
tabeleça a intima e indispensável unidade moral da na- narra o que Selons observou e ouviu nas regiões que
ção. Mas como? Pela revolução? Seria essa a maior acabara de percorrer, e onde se repercutia o echo do
das calamidades. Como então ? Pela constituição de êxito assignalado das expedições portuguezas ao Norte
orgãos genuínos do sentimento nacional, semelhantes á e Sul do Zambeze.
L I G A PATRIÓTICA DO N O R T E , que definindo a pura opiDominando por um momento o impulso natural que
nião patriótica e reformadora da nação, a imponham o levára a combater as reivindicações portuguezas, como
aos governos, quaesquer que elles sejam, e obriguem o o único obstáculo erguido de encontro ás ambições e
Estado a converter-se á sua verdadeira missão de re- aos interesses do seu paiz, Selons exclama:
presentante e interprete do sentimento nacional. Mo«Se em Inglaterra se está disposto a sorrir ou
ralizar e nacionalizar o Estado, tal deve ser depois de
escarnecer da tenacidade com que uma nação, da
passado o primeiro impeto da paixão, o fim consciente
qual tanto a miúdo se affirmára que de todo perdo movimento popular iniciado no dia 11 de janeiro.
dera o antigo vigor, se atem febrilmente a meras
Quando a nação portugueza tiver governos que verdarecordações históricas, cumpria antes, a meu ver,
deiramente a representem e nos quaes confie, quando
que ahi se admirasse a energia, o espirito empreo Estado voltar a ser um orgao util e não uma excreshendedor com que silenciosamente e fóra de toda
cencia parasita e nociva no corpo social, só então poa vã declamação (rvithout any loud talking) os
deremos dizer que está dado o primeiro passo no caPortuguezes estão n'este momento diligenciando
minho da restauração das forças vitaes da sociedade
tornar leves e validas as suas reivindicações na
portugueza.
Africa do Sul, e restabelecer alli a sua antiga supremacia.»
Fevereiro, 1890.
oAnthero de Quental.
f
A estas palavras de justiça, arrancadas á penna de
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um adversario pela obra benemerita de Antonio Maria ^
Cardoso, de Paiva de Andrade, de Victor Cordon, de
Serpa Pinto, de Alvaro Ferraz e de quantos com elles
cooperaram, cumpre-nos a nós portuguezes assegurarlhes a maxima publicidade. Possam ellas achar echo na
Europa inteira, e mais que tudo repercutir-se na patria
de quem as escreveu.
Sobresahirá assim quanto é injusto o amesquinhar
uma nação, que, tendo inscripto em seu activo na historia da humanidade a descoberta de metade do globo,
conserva ainda hoje na consciência popular tão vivo o
ideal de uma grandeza, que basta um sôpro vivificador
para a despertar da apparente lethargia e indifferença
em que cahira, e para fazer surgir do seu ocio, como
por encanto, o amor da gloria, o espirito aventureiro e
aquelle enthusiasmo ardente pela patria, para o qual
em tempo pareceram pequeno campo as cinco partes do
mundo, a todas as quaes chegou a nossa influencia e
por onde, em área mais ou menos ampla, se expandiu
a nossa soberania.
Lisboa, 7 de fevereiro de 1890.

Henrique de 'Barros Gomes.

jSursum Corda!
E L atentado de que en estos momentos és victima
el prestigioso Portugal, en médio dei inverosímil cuanto
vergonzoso silencio de los demás Gobiernos europeos,
es quizás el atropello mas escandaloso que registra la
historia dei Derecho Internacional despues dei sacrifício
de Polonia.
Porque si bien en estos últimos cien anos se han
producido otras violências, materialmente más brutales,
hay que tener en cuenta que estas se han realizado dentro de una situacion de guerra y en época en que no
habian logrado la importancia y el arraigo que hoy tie- !
nen en los Gabinetes de Europa y America la idea dei
arbitraje y la practica de las Conferencias internacionales.
Agregase a esto, para dar mayor relieve al hecho,
la doble circunstancia de que el atropello se haya realizado contra un pueblo desapercibido, indefenso y no
solo amigo y aliado, si que hasta protegido dei agresor
y que la violência se cometa al amparo y en provecho
de la bandera de una Nacion que como Inglaterra se
caracteriza en la historia por su feliz oposicion á la tirania de los Filipes de Espana, Luis xiv y Napoleon
Bonaparte y por la jactancia con que pretende servir
en estos mismos dias la causa de la civilizacion y dei
progreso.
Quizá todo esto és providencial. Talvez hayan sido
necesarias estas contradicciones y estas monstruosidades, primero, para que el mundo contemporâneo fije la
vista en lo anomalo de la situacion politica y internacional dei pueblo lusitano; y luego, para que los portugueses mas reacios adquieran la conviccion de los grandes f

peligros dei aislamiento en que vienen viviendo hace siglos en evitacion de danos inferiores á los que de aquella
situacion provienen; asi como para que todos comprendan, por la evidencia de los hechos materiales, como
virtualmente niega la independencia y soberania de que
con tanto motivo y justicia se ufanan nuestros vecinos,
esa tradicional proteccion britanica cimentada, principal,
cuando exclusivamente, en las reservas y prevenciones
de los dos pueblos ibéricos, llamados por ley de naturaleza, a una fecunda intimidad, para el mantenimiento
de su dignidad y la realizacion de apenas descubiertos
destinos.
Hora és de que este artificio se deshaga y se reconozcan y abracen los miembros todos de la gran família ibérica sobre la base de la autonomia de sus grandes grupos y la independencia francamente consagrada
de los dos pueblos que hoy representan èl espiritu, el
fin y las glorias legendarias dei estremo Occidental europeo.
Por este camino vendremos rapidamente á la intimidad de relaciones morales: al Zollverein ibérico y á
la alianza hispano-lusitana. Manana se llegará, sin prisas ni violências, por la clara vista dei interes comun,
por la perfecta conciencia de la representacion individual y total, por el inteligente concierto de las voluntades, por el libre y reflexivo conocimiento de la situacion
respectiva, y en fin con las salvedades y garantias impuestas por la Historia y por el progresso dei Derecho,
á la federacion de los Estados, para realizar dentro de
un regimen liberal y democrático y conforme á las necesidades de los tiempos, aquel ideal que José Estevão formulaba al pedir que la independencia de Espana
y Portugal se asegurase «poniendo en Belem el condado
de Diu y atravesando en los Pirineos la espada dei Cid».
En la desgracia es donde se redimen y transforman
los hombres y los pueblos verdaderamente fuertes y
llamados a algo por la Voz dei Destino.
Y el triumpho rapidisimo y ya definitivo en la monárquica y vieja Europa de la democracia poco ha tan
denostada y temida, quita el caracter de utopia á las
soluciones mas arriesgadas, siempre que descansen en
la razon y la justicia; porque los adelantos de nuestros
tiempos se producen bajo la ley de la progresion geométrica. Por tanto nunca como ahora, á la vista dei
atropello de Portugal, de la agitacion espanola y de la
marcha general dei mundo, cabe gritar:
SURSUM CORDA!

Madrid, i5febrero 90.

Rafael <SV/.a de Labra.

N'uma pagina dos Lusíadas
C^uando leio este Livro extranho e luminoso,
Em que soluça o amor e bramem as procellas,
Julgo entrever no azul do espaço religioso
Uma aguia que roça a aza nas estrellas. ..
Abril —1890.

Joaquim de oAraujo.

dA^A
Á briosa mocidade académica
D ,"ESEJAES, generosos mancebos, e meus antigos alumnos, que eu robore e como que authentique o pregão
e publica manifestação, que pretendeis fazer, do vosso
nunca desmentido patriotismo, em desforço d"uma aggressão e afronta ingrata, injusta e injuriosa d um antigo alliado prepotente contra a nossa independencia nacional. Honra-me o vosso convite e cumpris um dever
sagrado.
Não posso escusar-me. A vossa resolução não é
mais do que o cumprimento do antigo compromisso
que herdastes de vossos predecessores.
Quando em 1640 antigos alumnos d'essa Universidade ousaram levantar em Lisboa o grito da restauração da nossa independencia, cinco dias depois foi repetido em Coimbra pela mocidade académica com o mais
vivo enthusiasmo, e, trocada a penna pela espada, a batina pelo sago militar, organisada em terços, sob o commando do seu illustre Reitor, Manoel de Saldanha, ao
brado de — viva a Serpe e morra o Drago, (')— marchava para a fronteira d'Elvas, ameaçada pelos janisaros do déspota das duas nações.
\
Em 1808 quando as legiões do Carlos Magno de
nossos dias, transpondo os Pyrineos e, atrelando ao seu
carro triumphal os leões castelhanos, invadiram as nossas fronteiras e arrojaram para alem do Equador as gloriosas quinas dOurique, symbolo de nossa independencia, ao primeiro appello d"essa heróica cidade, berço da
monarchia e da nossa liberdade, com a mesma rapidez
e indefetivel patriotismo, debaixo do commando do seu
Reitor Sebastião Trigoso d'Aragão Morato, accudio ás
armas a briosa mocidade académica, para as não depor
senão quando os invasores foram arrojados pelas bayonetas de nossos bravos soldados (2) para álem de Bidassôa.
Em 1820, quando, no memorável dia 24 d'agosto, a
sempre heróica cidade do Porto ousou proclamar a independencia e liberdade da nação, então escrava da Inglaterra, sob a chibata do seu preboste, (3) tres dias
depois, á minha voz, (4) se insurgia egualmente a cidade
e, mocidade académica, offerecendo-se a pegar em armas-, o que não foi necessário, porque não houve inimigos a combater.
Em 1826 quando o renegado (5) Conde d Amarante,
com os seus feótas e guerrilhas, percorrendo a Beira,
ameaçou Coimbra, teve de recuar deante do antemural
insuperável das vossas bayonetas, vendo-se forçado a
refugiar-se no reino visinho, acossa'do pelos soldados
dos bravos generaes Claudino e Villa-Flor.
Mal tinha a briosa mocidade ensarilhado as armas
no recinto de sua praça escholar, já novo e inaudito attentado provocava severa repressão e vindicta.
A constituição jurada, a garantia das nossas liberdades, da ordem, da paz e da prosperidade nacional,
as promessas mais solemnes, os juramentos mais sagrados, e até os laços de sangue, tudo, tudo é postergado
e calcado aos pés com inaudita perfídia e despejo.
Não podia a cidade invicta deixar de comover-se,
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reagindo com a sua brava guarnição contra tão nefando
attentado. De todas as partes do Reino accudiram á
porfia valentes e fieis auxiliares; e não hesitou um instante a mocidade académica em retomar o seu costumado e antigo posto d honra.
Erros grosseiros, áprehensões intempestivas e mesquinhas rivalidades, malograram temporariamente os
nossos corajosos exforços; mas, fieis sempre á vossa
bandeira—a Carta e a Rainha sacramentalmente identificados, — nem o exilio, nem as mais duras privações,
nem as malquerenças e hostilidades dos governos extrangeiros, sem a metralha dos cruzadores inglezes, puderam evitar que o vosso batalhão, encorporado então
com os voluntários da Rainha, entrincheirado nos rochedos da Terceira, iniciasse a serie de combates e victorias (já no archipelago, já nas muralhas da cidade invicta) que só terminou quando o usurpador depoz as
armas e o diadema ensanguentado nos campos d EvoraMonte.
A historia do vosso passado é o penhor do vosso
futuro. Espero piamente que reparação pacifica nos seja
dada; mas, se por acaso tivermos de recorrer ás armas,
sereis ámanhã o que tendes sido sempre no decurso dos
séculos.
Se eu tivesse ainda a honra de ser effectivamente o
vosso Reitor, seria (não o duvideis) a exemplo dos meus
antecessores, o primeiro soldado do vosso batalhão sagrado; mas, se nem o cargo nem a edade me permittem
offerecer á patria o braço ás armas feito, talvez possa
ainda, graças á Providencia, offerecer-vos um peito ás
musas dado, para commemorar os vossos brios e gentilesas.
Não esqueçaes, todavia, o encargo immenso que
peza sobre vós. Sois os depositários da sciencia e das
boas doutrinas; e a sciencia e as doutrinas, a que não
corresponde a pratica, não passam de vãs theorias.
No mundo moral toda a sciencia se resume no principio ou na ideia do justo, ou no cumprimento de todos os deveres naturaes, civis e políticos.
Não confundaes jamais a responsabilidade da auctoridade iniqua com a responsabilidade do súbdito innocente. Não ha cumplicidade onde não ha intenção e connivencia manifesta.
O codigo da humanidade tem preceitos absolutos e
indeleveis.
M A C T E NOVA VIRTUTE, PUERI, SIC ITUR AD ASTRA.

Visconde de Seabra.
Notas:
1) Este moto, palavra cTordem ou santo era usado entre os
académicos desde o principio da dominação philipina. A serpe
significava a independencia de Portugal, representada, como então só era possível, pelo timbre da casa de Bragança. Drago significava o Leão de Castella. D'este moto acha-se lembrança em
um auto raríssimo de Francisco Rodrigues Lobo, intitulado o Poeta
e o. Ratinho (ratinhos eram chamados n'esse tempo os moços beirões).
2) Sem duvida auxiliados pela nossa alliada Inglaterra; porém mais ainda no seu interesse do que em o nosso, que tivemos
a desgraça de supportar por muito tempo a guerra dentro das
nossas fronteiras.
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3) Lord Beresford, o assassino do infeliz Gomes Freire e de ^
E hade, auxiliando-nos Deus. O ponto é que se
seus companheiros.
queira. Ante uma vontade firme e resoluta, não ha
4) Permitta-se esta recordação ao único representante, que
difficuldades que estorvem; nem colossos que amedronresta, dos iniciadores do regimen liberal no nosso paiz. Em 1820
era eu estudante do 5." anno juridico. Compellido pelos meus tem.
Somos pequenos ? Também o éramos e muito mais,
sentimentos patrioticos, logo que chegou a Coimbra a noticia dos
acontecimentos do Porto, redigi a proclamação em verso, que fiz
quando começámos a fazer-nos grandes, lançando, no
affixar nos logares mais públicos, nos termos seguintes:
territorio africano, pelos prodígios de um valor homéAccordai, cidadãos, que a Patria geme I
Assome, que já tarda, o fausto dia;
Vil despotismo, odiosa tyraimia,
De uma vez para sempre emfim se algeme!
Se o bem da Patria o pede, oh! quem teme ?
Surgi da vergonhosa lethargia;
Honra, Patria, Razão, o ceu nos guia;
As armas, cidadãos, que a Patria geme!
Ah! pelo sangue, sangue mallogrado,
Que pelo braço atroz da iniquidade
Ao vosso amor já foi sacrificado,
Reúna os corações geral vontade
E erguei, que é tempo, oh! cidadãos, o brado
Da lusitana antiga liberdade.

Este soneto foi poucos dias depois mandado imprimir pelo
coronel Sepulveda, delegado da Junta; mais tarde reimpresso no
Patriota de Lisboa, e ultimamente na Historia da Revolução de
1820, do Sr. José d'Arriaga.
5) É sabido que toda a familia Silveira, tendo annuido ao
movimento de 1820, se declarou depois inimiga implacavel da
nossa liberdade.
Visconde de Seabra.

\ ^ O R R E I che la mia voce potesse avere un eco per
unirmi con qualche effetto alia protesta delia generosa
gioventu di C o i m b r a . . . ; ma a che può la voce di uno
scienziato contro la prepotenza brutale, atavistica degli
eredi dei feroci Britanni ?

Torino, 12 marzo 1890.

Prof. Cesare Lombroso.

UMA das maiores desgraças que podem ferir um
povo, é a perda da confiança na perduração da sua existência.
Quando a fé vacilla e o animo esmorece, e já nem
ha força para luctar com o desalento, entra-se, insensivelmente n'aquelle período de decadencia que leva á anniquilação.
E a nossa patria, custa a confessal-o, ia estando quasi
assim. Distrahida, inerte, não via ou não queria vêr
para onde caminhava.
Foi preciso que um insolito ultraje lhe viesse abrir
os olhos e mostrar-lhe que se achava a poucos passos
do abysmo.
Ha bens que vêem por males.
O sentimento da dignidade que parecia atrophiado,
reagiu n'uma vibração febril; o brio adormecido despertou; vieram á lembrança as tradicçÕes que constituem a
nossa gloria; e a noção do dever publico emergiu do
marasmo da indifferença.
Hontem dizia-se: isto está perdido; hoje pode-se dizer: isto ha-de-se salvar.

rico, os cimentos de um vastissimo domínio, abrindo ao
commercio as portas do Oriente, e desbravando, para
a civilisação, os sertões do novo mundo.
E a tão alto gráo chegou o novo nome, que já depois e quasi em seguida a duas catastrophes se escreveu em documento authentico que se não disparava um
tiro na Europa, sem nós sermos ouvidos!
O nome é ainda o mesmo: porque não hão-de os
homens tornar a ser o que n'outros tempos foram ?
Ha fundamento para o esperar. A divisão nos enfraqueceu; a união nos fortalecerá.
A justiça e o direito não morrem.
Isto basta para nos servir de égide. E o que se
pôde oppôr á tyranna prepotencia dos que dispõem da
força material.
A oppressão aJaba; os princípios ficam.
Está intentado o commettimento. Não o deixemos
em meio. Completemol-o; e saia a obra portugueza em
tudo.
Á mocidade que estuda, que se habilita e representa
o futuro, toca ir na dianteira. E o logar de honra; é
o seu logar.
Lisboa, 19 de fevereiro de 1890.

A. Pereira da Cunha.

La patrie! O misère,
Qui donc sait aujourd'hui l'aimer d'amour sincère?
Personne, hélas! Chacun songe à ses intérêts.
Moi d'abord, pense-t'on, et la patrie après!
Fous, qui n'ont pas compris ce grand mot des apôtres,
Que le bien de chacun dépend du bien des autres!
Aveugles, dont les yeux, loin du ciei se plaisant,
N'y voient pas 1'avenir poindre dans le présent!
Même aux meilleurs, cette aube est une clarté vague.
Et moi qui la leur montre, ils croient que je divague
Quand je leur dis: —II faut élargir 1'horizon.
Les murs de la cité, c'est encor la prison.
Le bourgeois pour son or, le noble pour sa caste,
Ce n'est pas assez. Non; la patrie est plus vaste.
Pas de droits opposés! Pas de noeuds étouffants!
Que la mère soit mère envers tous ses enfants!
Tous d'accord, tous égaux autour d'elle cherie,
Tous desinteressés, c'est cela la patrie!
Peuple, nobles, bourgeois, artistes, riches, gueux,
C'est tout cela fondu dans un élan fougueux,
Chacun pour tous, tous pour chacun, et tous en elle,
Sainte communion sous sa loi maternelle,
Ou, ne connaissant plus ni vaincu ni vainqueur,
Tous les coeurs á la fois battent dans un seul coeur.
Jean rRjchepin.

Notâ. — O eminente poeta francez enviou-nos ao mesmo tempo uma amabilissima carta d'onde extrahimos o seguinte período : —C'est de tout coeur que je collabore à 1'oeuvre protestataire que vous allez publier au nom et au profit de la patrie
^ portugaise, et à cet effet je vous envoie le fragment ci-joint d'un drame inédit ou prét cisément 1'idée de patrie joue le principal rôle.
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Aprovechémosla.
Aprovechémosla para unimos con nuestros hermanos y con nuestros afines en historia, en lengua, en instituciones y sentido moderno.
' No con los que alardean de soldados, no con los restauradores de la Edad-media.
Cesen las alianzas estrafalarias que nos custaran á
nosotros el disgusto de las Carolinas y han obligado á
Crispi á renegar de su dogma.
Y, en esta Union de pueblos latinos, vosotros los
portugueses y nosotros los espanoles, ni siquiera tendrémos necesidad de alargamos la mano. Las manos
se encontrarán y se estrecharán con efusion, guiadas por
el proprio instincto.
No para dominamos unos á otros, sino para fraternisar, para sumar, para combinar nuestras fuerzas y
nuestros mútuos intereses.
Asi es como entiendo la Union ibérica. Preparémosla con la palabra y la pluma. Luego, si es preciso,
vendrá la espada con la sólida base de la opinion y con
el prestigio de la honra nacional que todos conservamos
intacta.

que empiese esta carta por donde la he
de concluir: enviándoos un estrechísimo abrazo.
La última iniquidad de Inglaterra no ha empequenecido á Portugal. Le ha engrandecido.
Ya erais grandes por vuestra historia: ahora lo sois
por vuestra heróica protesta, lo sois por esa reprobacion universal que pesa sobre una azana de piratas, lo
sois por haber demostrado al mundo que poseeis la mas
alta cualidad de todo pueblo moderno: el espiritu público.
No sé, ni quiero saber cuantas pulgadas ó léguas
de terreno podrá costaros la perfídia inglesa. Lo que
sé es que, con esta ocasion, habrá concluído aquel protectorado que vuestros hombres de Estado os impusieron hace cerca de dos siglos.
Habrá tenido algun quebranto la integridad de la
Patria, lo que no ha tenido quebranto, lo que se levanta
con mayor lozania y mayores brios es la integridad dei
corazon português.
El protectorado, franco ó embozado, es la hipocresia de la conquista. Hoy parece ser la última palabra de
la diplomacia. El summum de la vida internacional para
Estudiantes de Coimbra: teneis la fé, la juventud y
las cancillerias.
el saber: los tres ejes de las grandes iniciativas.
Creiais que existia un derecho internacional. Os
; Benditos seais los que las hábeis tomado !
equivocabais.
Otra vez os abrazo de corazon,
El derecho internacional es todavia el derecho dei
mas ogro.
Madrid, 16 de febrero de 1890.
Yivimos, en lo internacional, bajo el régimen de los
Joaquin zMaria Sanromá.
tamanos. Grandes y chicos. El chico con su derecho
escrito en una cuartilla de papel: el grande midiendo la
dignidad y los derechos agenos por la cuantia de Jas
tropas y el número de buques blindados.
S i r J o l m IB-u.ll
Esto necesita un correctivo y lo tendrá. Es ley hisE i s O thema: quem és? Nenhum propheta
tórica.
Se lê nos velhos códices que o diga;
Es ley histórica que los grandes dominadores perezE nos livros da Historia, a sempre amiga,
can por sus próprias voracidades.
Esta matéria é dúbia, por discreta.
No hay cetros inmortales. Roma y Venecia duraron
«Excremento do mundo» o grande poeta
doce siglos y murieron de plétora.
Te chama n'um soneto, em phrase antiga;
No hace cuatro que empesó la supremacia de InglaMas a Sciencia, que origens investiga,
terra; y notad ya los sintomas de disgregacion en la gran
A solução propende mais completa:
masa: el câncer de Irlanda, el câncer de la índia, el cânQuando o teu proprio bardo te figura
cer dei movimiento obrero, las antipatias que provoca
Em Falstaff, o poltrão, ôdre com pernas,
un egoísmo tradicional, los odios que han ido sembrando
Só quiz lisongear-te a compostura :
las insaciabilidades britânicas: Chipre, Egipto, — el priChegam mais longe as conclusões modernas:
mer desafuero de Gladstone:—Portugal—el último deTu ésj segundo a Sciencia conjectura,
fuero de Salisbury.
O pongo primitivo das tabernas!
Y es otra ley histórica la union de los pequenos. Lo
-2.0—90.
João Tenha.
grande es la fuerza visible: lo pequeno es la fuerza
oculta. Yivimos en el siglo de las fuerzas ocultas.
No ya lo pequeno, sino lo infinitamente pequeno, lo
Nueva profecia dei Tajo
a.tomistico tiende fatalmente á la agregacion.
De esta agregacion puede resultar... lo inquebranINCORPORÁNDOSE sobre su lecho de esmeraldas, donde
table.
el azul de los cielos se tornasola en rayos cambiantes,
i Hay ó no hay raza latina ? Si la hay, empesemos el padre Tajo sacó fuera el pecho dorado por el sol. Y
por unimos.
oid lo que le dijo al Támesis, que corria lúgubre y ploNunca como ahora se ha estado imponiendo una mizo entre dos orillas de vegetacion marchita, arrastranLnion latina. La ocasion es propícia.
A do escorias de carbon de piedra y amarillento lodo:
PERMITIDME
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«En mal hora te goces, injusto forzador: que nunca \i
la violência fué base dei derecho, ni prevaleció el despojo contra el hombre ó contra la raza.
A crise em que nos debatemos, iniciada, ou melhor,
Yo pronostiqué á Rodrigo el inícuo la expiacion que revelada pelo conflicto com a Gran-Bretanha, encerra
le aguardaba: yo ví retroceder, en lucha secular, á los em si um verdadeiro problema, representa-se hieroglyinvasores ante los invadidos: yo fui testigo dei sonrojo phicamente a todos os espiritos por um grande e mysdei gran capitan moderno, vencido y afrentado por tur- terioso ponto de interrogação.
bas que no tenian más armas que sus brazos, ni mas
Para onde vamos? Que alcance terá o extranho
táctica que el entusiasmo irreflexivo y generoso.
movimento que agitou e alvoroçou o paiz ? Assistimos
«Negro Támesis, algun dia te veré correr humilde y ao despertar d'um somnambulo ou á extrema convulsolitário, como los rios de Babilónia. Y qué eras tú são d u m moribundo? E isto um prologo ou um epicuando en mis ondas se templaban las espadas con que logo, um renascimento ou uma morte ? E isto um luel luso y el celtibero hirieron al romano ?
me vivo alimentado por um sincero patriotismo e um
consistente proposito civico — ou o clarão momentâneo
Emília 'Pardo Hazan.
d u m fogacho de palha, d u m ephemero enthusiasmo,
logo extincto nas cinzas frias duma envilecida indifferença ?
É feito de todas estas duvidas o sombrio e obscuro
Entre a m i g o s
momento que atravessamos. Ninguém vê claro nesta
M EU pae, o mais nobre dos plebeus, era um parti- | cerração, que se segue ao illuminado optimismo dos dias
dario do absolutismo politico e do catholicismo intole- descuidados e fáceis, que passaram... Todos presentem que alguma cousa de novo, de imprevisto, de inrante. Disse-me elle, um dia:
«Tens dezoito annos: és um homem; não crês na certo se elabora no seio do mysterio, como um decreto
Monarchia, nem nas Religiões. Essa descrença pode de mutação de destinos, que a Fatalidade estivesse laser justa e pode ser digna; mas não seria justo que um vrando. Aquelles que uma preoccupação doutrinal obhomem independente, tivesse garantido o pão de cada ceca, limitando-lhes a vista ao curto horisonte duma
dia pela fortuna paterna. Transige, ou vae tratar da theoria ou d'uma formula d'eschola, ousam affirmar que
será este ou aquelle o sentido d'essa transformação. Povida!»
Eu fui-me a tratar da vida, comprehendendo que não rém os que, desprendidos d'essa escravidão intellectual,
se pôde ser um homem independente— com o bem-estar se guiam pelas strictas indicações da observação histórica e pelo condicionalismo positivo da realidade, sagarantido.
E foi assim que o honrado velho me armou caval- bendo quam grande é a parte do fortuito, do imprevisto,
na determinação dos phenomenos politicos—esses conleiro para as luctas da vida.
tinuam indecisos e expectantes, fitando com anciedade,
*
mas com reserva, esse futuro que, á semelhança da
Dirijo-me a dois rapaces, dois bons espiritos, e di- sphynge do mytho, se nos apresenta, a um tempo, enigo-lhes:—Vale a pena sacrificar a um certo phantasma gmático e fatídico.
Nem por isso, comtudo, a estes mesmos que perdea orientação da vida tranquilla e os affectos da familia,
vale a pena viver e morrer só, calumniado e persegui- ram a illusão das doutrinas e a fé na infallibilidade do
do, se se pôde, no ultimo momento da derradeira hora, i prophetismo politico, é licito crusar os braços e cerrar
apertar nos braços o pallido phantasma que nos acom- os lábios perante o movimento intenso e profundo, que
panha ao desfecho— á Matéria—e que se chama a Jus- lavra no paiz. Superior ás divergências de ideias, á opposição de dogmas, á crença ou á descrença nas previtiça.
Silva Tinto.
sões politicas — está esse grande sentimento moral do
amor da patria e, com elle, uma meia dúzia de axiomas
civicos, que não soffrem duvidas nem comportam o mais
leve vislumbre de contestação.
M ANDO agli studenti delia Università Portoghese
E n'esse campo neutro que todas as boas vontades,
il mio piu cordiale saluto di simpatia ed unisco di gran todas as generosas aspirações, todos os nobres propocuore la mia debole voce nella loro nobile, umanitaria sitos, empenhados no esforço commum do engrandeciprotesta nazionale contro il contegno dell'Inghilterra.
mento pátrio—se devem encontrar para entrarem em
La lotta per 1'esistenza è legge fatale degl'individui acção. Ninguém discorda de que a elevação moral, a
come delle nazioni. Mà la civiltã ed il progresso umano pureza dos costumes, a instrucção e o trabalho, são,
impongono che questa lotta non si possa, non si debba n'um povo, as condições primarias da sua felicidade e
combattere, alia fine dei secolo xix, colle stesse armi da sua grandeza. Seja qual fôr a forma que as sociedelia violenza e dei sofruso, che sono le armi soltanto dades revistam, é indispensável que a sua essencia ethica
deH'umanità barbara e selvaggia.
se constitua com estes elementos. Sem esta base solida, firme e eterna — todas as construcções politicas, por
Roma, 16 marzo 1890.
Enrico Ferri.
'f' 1 mais homogeneas que sejam na sua contextura lógica,

m.
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tombarão em breve ao mais ligeiro embate dos aconte- •ty
cimentos hostis.
Por isto, no meio de toda a incerteza e de toda a
duvida, ha um ponto fixo que deve ser a mira única dos
nossos exforços: o patriotismo. Prégar a abnegação,
o desinteresse, o sacrifício, a moralisação das massas,
estimular o trabalho, diffundir a instrucção, levar a todos os espíritos a ideia e a todos os corações o sentimento da patria — eis a grande cruzada que se pôde
emprehender, mesmo entre esta bruma vaga que nos
encobre o dia damanhã.
Traga-nos o futuro o que nos trouxer, — mas encontre-nos de pé, na erecta posição dos heróes, austeros e
dignos, fortes d'essa força invencivel que, aos homens
como ás nações, lhes vem de dentro, da alma e da consciência, do enthusiasmo, da crença e da firme noção do
dever.
O dever—eis tudo ! Cumpramol-o meticulosamente, religiosamente, fanaticamente — acceitando-lhe todas
as consequências, sem hesitações e sem receios. Que,
n este momento critico, a nossa conducta de cidadãos
seja inspirada pela maxima que se encerra n'esta velha
divisa heraldica : — F A I S CE QUE DOIS, ADVIENNE QUE
POURRA.

Fevereiro—1890.

Luiy de ^Magalhães.

,

"Vce

Victis!(*)

A situação é clara. O estrangeiro insolente
Impera em nossa casa e dicta-nos a lei.
Maldito o que n'est'hora a affronta vil não sente,
Quer se chame—nação, quer se appellide — rei!
Ah! Se temos de ser o Egypto do occidente,
Vamos! Venha depressa um khediva ou um bey . . .
Oh ! miseranda patria e miseranda gente,
Dum povo, que foi grande, abastardada grei!
Se temos de empunhar libertadora espada,
Se o torpe Egoismo fez, de ti, sua morada
E os teus foros de livre amorfanhou sem dó,
Foge á extrema irrisão de vãos espalhafatos...
Sereno encara a sorte, humilde acceita os factos,
Roja a fronte servil e beija, escravo, o pó!
Foz do Douro, 14 de março.

SM. ^Duarte de (iAlmeida.
(*) Publico este pequeno codicillo a uma composição que, em certo modo considero o meu testamento poético, para condescender com as amabilissimas e honrosissimas solicitações dos illustres directores d'esta publicação.

mm
H A G O fervientes votos por el resultado de la subscripcion, y por que Portugal se inspire, en su caso, en
la célebre frase de nuestro almirante Mendez Nunez:
«Espana prefiere tener honra sin barcos, á tener barcos
sin honra.»

Madrid, febrero de 1890.

Gumersindo de QÁ\cárate.
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Paris, le 17 avril 1890.
Monsieur,
V o i c i ma réponse profondément sympathique pour
la noble jeunesse portugaise:
1 Un peuple qui ne ressent pas jusqu'à la violence
l injure faite à son âme nationale n'est digne ni de sa
grandeur passée ni de sa grandeur future. Le Portugal a crié si haut sa protestation contre une inqualifiable brutalité quelle a retenri jusqu'au fond du coeur de
tous ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore des
abus de 1'odieuse force primant le droit.
Croyez, monsieur. que je partage votre douleur, et
qu elle a sa place parmi mes sentiments les plus élevés.
Juliette <yldam.
née Juliette Lamber.

A desforra

O insulto que em 11 de janeiro recebemos da Inglaterra não pôde ser senão o inicio d u m a expiação que
ha-de ser bem longa e dolorosa. As noticias transmittidas de Moçambique a 16 de março, dando-nos conta
da occupação do Chire pelos inglezes, — novo insulto,
nova traição, nova infamia ! — provam a verdade d'esta
maneira de ver.
Não pôde nem deve ser d'outra fórma, nem á regeneração da sociedade portugueza convém que o castigo
seja attenuado por qualquer cousa que como ultima
consequência involveria prejuizo da sua efficacia. No
conflicto com a Inglaterra fizemos uma campanha e
saimos, além de vencidos, cruelmente humilhados, porque não mostramos só inferioridade de forças militares,
tão minguadas que nem sequer nos déram animo para
travar peleja, mostramos também ao mundo merecer
tanto ou tão pouco no conceito das nações da Europa
que podiamos receber uma ordem insolente d u m paiz
inimigo, sem uma palavra de protesto dos que regem
os estados. Esta dupla derrota, este reconhecimento
da nossa fraqueza physica e moral é muito, é profundamente dilacerante para um coração de portuguez, mas
é pouco ainda como castigo e como resultado de quarenta annos de politica insensata e desvairada.
Não se reduzem a um dia de amargura, por mais
viva e pungente que ella seja, a dissipação economica
e a sordidez moral de longos annos passados no luxo
custeado pelo suor da plebe, distribuindo com mão pródiga os dinheiros públicos, sem sciencia nem consciência, esquecendo os mais simples e elementares deveres
do civismo, calcando a justiça e o bom-senso, sacrificando a baixos interesses de nepotismo os interesses
d'um povo inteiro.
Medite quem tiver intelligencia para meditar o que
tem sido a vida nacional das duas ultimas gerações e
digam-nos depois se o roubo que a Inglaterra nos fez
com tamanha vileza é tudo o que temos a esperar das
nossas faltas. Não, por certo; humilhações, miséria,
f fomes, perda de liberdades e restricções de direitos,
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nada é de estranhar em corpo social tão enfermo •, para
tudo devemos preparar-nos. E essas ultimas consequências, ouso dizel-o, são uma necessidade para emendar-nos; porque por muito que repugne á grandeza das
nossas aspirações moraes, por muito que contrarie o
elevado ideal que quizeramos fosse o único guia da vida
humana, o mundo é baixamente vulgar e só sente intima
e longamente o punhal que o fere na sua animalidade.
Uma simples humilhação moral, um roubo violento de
um retalho de terra perdido no seio da Africa, é tudo
para os corações valentes mas é pouco ainda para a
gente ensandecida no gozo e para as plebes embrutecidas na incessante rudeza do trabalho; para estes, para
os que deixaram apagar a luz do amor pátrio e para
aquelles em cujo coração ella ainda não brilhou, só a
crise interna, cerceando-lhes o pão ou os prazeres poderá despertar a plena consciência do estado da nação
e determinar o seu renascimento para as boas tradições
de honra e valor.
Que fazer pois ? Trabalhem os que já accordaram
e com a sua intelligencia e o seu exemplo mostrem o
caminho aos retajrdatarios. E á geração que agora surge
reunida ainda nas academias, cumpre dar o maior de
todos os exemplos.
Corações ainda não corrompidos de nada tem a penitenciar-se, mas só a manter a sua pureza. Eu quizera
que ao deixar a escola para tomar as responsabilidades
de cidadão, n'um juramento intimo, abdicando de todas
as vaidades, cada um promettesse que jámais trocaria
o burel pela seda, que só lhe seria doce o pão ganho
pek> proprio trabalho e que a sua única ambição seria
viver não para si mas para os portuguezes seus irmãos.
Só n'isto e em nada mais eu creio.
Couraçados, armas, riquezas, tudo são fumos que o
vento da insania pôde perder nos ares! Mas que o
povo portuguez se inspire na abnegação e no trabalho
fecundado pela intelligencia, que a sua alma se mantenha nas regiões supremas da dignidade humana, e não
haverá canhões que prevaleçam contra a sua grandeza.
Jayme de Magalhães

Lima.

*
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Emquanto que as nossas naus
iam do globo aos confins,
vós, ó passaros bisnaus,
em charros navios maus
roubáveis nossos marfins.
—Raça de louros maráus !
—Netos de ruivos chatins !
Nossa bandeira inviolada
Não a sujou teu carvão
—Milhafre d'unha afiada !
Branca ficou nossa espada,
mas de preto o coração.
De ti não queremos mais nada.
Nem rolhas, nem algodão.
Gomes Leal.

Madrid 16 de Marzo de 1890.
( Q U E R I D O S hermanos: siento como si fueran propios
los ultrajes que recibis. Amo á Portugal, separado de
Espana hace siglos, no por el odio de los pueblos, sino
por la insolência y el despotismo de los reyes.
Le amo, no solo por sus historiadores y sus poetas,
sino tambien por haber sido la primera nación que recorrió las costas occidentales de Africa, dobló el cabo
de Buena Esperanza y abrió nuevo camino para las
índias. Grandes ó pequenas son siempre á mis ojos
dignas de respeto y carino las naciones que han acercado por el comercio apartadas gentes y preparado las
vias por donde hade llegar á constituir nuestro linaje un
solo organismo y una sola familia.
Contad, vosotros y vuestros compatrícios, con mi
adhesión para todo lo que pueda desagraviaros y engrandeceres. Contad con ella sobre todo para cuanto
conduzca á la union de las regiones todas de la Península.
No quisiera morir sin verias federalmente reconstituídas : autónomas en su vida interior, obedientes en su
vida de relación á un poder central emanado de la libre
voluntad de los pueblos.
Siempre vuestro
F. Tiy
Margall.

A bebedeira da Baleia
(FRAGMENTO)
P I R A T A d'unha comprida!
Velha mãe de rapinantes !
tu pediste a bolsa e a vida
á heróica raça abatida
d'onde brotaram gigantes.
Mas ella, se foi vencida,
limpa ficou como d'antes !

Em catraios, e ordinários
barcos de mesquinhos lotes,
os teus avós, os corsários,
rapinavam povos vários,
que ou eram fracos, ou zótes.
—Semente de salafrarios!
—Familia de galeótes !

O s estudantes de hoje são os homens de amanhã.
Geração que desabrocha, em curtos annos dominará
com pujança sobre as forças da patria portugueza.
No clamor de afflicção em que solluçamos todos,
velhos e moços, desesperados por não podermos desaggravar-nos da affronta recebida, ouve-se acima de
todas a voz da mocidade académica vibrante de enthusiasmo e accesa em fé. Por isso eu dou os parabéns á
minha pobre patria: porque estes clamores de hoje são
o penhor seguro de acções futuras denodadas e briosas.
A memoria d'esta angustia durará, e não ha melhor
educadora do que a desgraça.
Lisboa, 18 de fevereiro.

Oliveira

^Martins.
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^ exactamente quando mais dilatado era esse império, sem
que tal circumstancia nos valesse no concerto das nações,
L A M A R T I N E smdignait que l'on fít apprendre aux enpelo lado politico, nem as colonias nos ajudassem, pelo
fants des écoles la fable du loup et de 1'agneau et cette lado material.
É da historia este notável ensinamento: — que a
prétendue morale que «la raison du plus fort est toujours la meilleure.» On avait beau lui dire que le fa- queda das nações é tanto mais profunda, quanto mais
buliste avait seulement constaté ce truisme que le plus aturado e dilatado foi o ataque aos povos, com recursos
fort est le plus fort; Lamartine s'obstinait dans sa pro- e condições de vida própria.
Sem remontar muito na historia, vemos cahir o imtestation et Lamartine n'avait point tort. «Au moins,
disait-il, le fabuliste aurait du faire mourrir le loup d'in- pério de Alexandre após a sua morte; e a brilhante
Grécia, que nos precedeu no Oriente, desapparecer
digestion.»
pouco
depois d'entre as nações cultas, para só resurgir
Je ne sais pas si le loup anglais mourra d'indigesindependente
n'este século.
tion pour avoir dévoré 1'agneau qu il accusait de trouO império romano dissolve-se; e por tal fórma, que
bler l'eau du fleuve africain; mais j'ose prédire que cet
art de brutalité inutile ne lui portera pas bonheur. Sans o berço d'esse império só em nossos dias se reconstitue
doute, les revanches du droit que la force a primé sont na joven Italia unida.
Divide-se por sua morte o império de Carlos Magno.
très-lentes; mais, si la justice est boíteuse, elle finit
Cahimos nós exactamente no momento em que mais
toujours par arriver quand même — et elle arrivera.
Et puis, en attendant, le cri de 1'opinion universelle est dilatado era o nosso dominio, que inspirou ao grande
bien quelque chose ! II est évidemment agréable d'être épico uma descripção tão singela na fórma, quanto granriche et d'être puissant; mais 1'estime publique a aussi diosa nos conceitos, quando diz que esse
son prix, tant que la conscience humaine ne sera pas
„
Alto império
morte, et elle vit encore...
O sol logo em nascendo vê primeiro
Quand on a le droit pour soi, on doit savoir attenVê-o também no meio do hemipherio
dre: la patience ne manquera pas au Portugal. II n'éE quando desce o deixa derradeiro...»
coutera les conseils ni de la violence ni de la colère, il
A Hespanha, que nos absorveu, e que por tanto
ne compromettra par aucun excès sa cause que 1'Europe
augmentou
muito mais do que nós os seus domínios,
entière a jugée bonne. Esope et Lafontaine n'ont pas
por
tal
fórma
se enfraqueceu n'esse esforço ambicioso,
raconté seulement la fable du loup et de 1'agneau; ils
que
fácil
nos
foi
libertar-nos do seu jugo; e perdendo
ont conté aussi celle du lion et du moucheron. «On a
successivamente
todas
as suas conquistas, encontra-se
souvent besoin d'un plus petit que soi.» Vous etes le
hoje
tão
enfranquecida
como nós e com um dominio
plus petit, mais le jour n'est peut-être pas éloigné ou le
plus grand aura besoin de vous. Attendez ce jour, ce colonial menos vasto do que o nosso.
Assim, uma bem entendida noção histórica, mostra,
jour de la justice immanente.
o
que
podem valer, tanto sob o ponto de vista politico,
Joseph 'J^einach.
como
das
reciprocas condições economicas, os domínios
député, directeur de la Republique Française.
ultramarinos, aconselhando portanto a sua reducção e
centralisação.
Necessário é fazer sentir, que uma cousa é ceder,
trocar, ou alienar quaesquer domínios espontaneamente,
como tantas nações, e nós mesmos já temos feito, do
( Q U A N D O um homem como o doutor Antonio Canque sermos violentados a dar, seja o que fòr.
dido, tão distincto pelo seu brilhante talento, como pelo
Contra a rapina, a resistencia: mas para que esta
seu caracter sympathico, diz, que para o nosso infortu- | seja efficaz, carece-se não a deixar diluir em vãs expannio politico contribuiu, em grande parte, «o uso im- sões, e traduzil-a em meios de acção, realisaveis por
prudente das nossas faculdades conquistadoras», é licito, todas as formas, como esta, que tão dignamente foi
ao mais modesto de todos os que estudam, e apreciam posta em pratica pela enthusiastica e briosa classe acaas cousas politicas, affirmar, que se as nossas descobertas démica de Coimbra, e á qual patrioticamente me associo.
e conquistas, nos assignalaram na historia da humaniLisboa, 20-3-90.
dade um logar eminente pela grandeza dos feitos, e preJ. B. Ferreira d'Almeida.
stante pela sua utilidade, essas conquistas, hoje bastante
reduzidas, constituem, pelas suas condições geographicas, pelas exigencias da exploração industrial e mercantil, e pela escacez dos nossos recursos, um encargo,
e um perigo para o paiz, tanto sob o ponto de vista
N o hay mejor senal para conocer el porvenir inmeeconomico, como sob o ponto de vista politico.
Aos que julgam assegurada a nossa autonomia pela diato de un pueblo, que el espiritu de su juventud:
vastidão do nosso dominio colonial, bastará lembrar, cuando el ideal, ó la injusticia, ó el infortúnio de la paqual era a nossa importancia politica antes das desço- | tria, dejan frio al espiritu joven 1 á quien moverán ya ?
bertas e conquistas, e como perdemos a independencia, ^
Si esa juventud sabe resistir á la sensualidad, que
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nos pudre la sangre y nos afemina y extenua para el ^
combate varonil de la vida; á la Musa de la vieja retórica vocinglera, que nos saca por entre los lábios el
poco jugo que nos dejan los vicios ; á la adulacion de
los partidos, que nos disuelve en la discórdia rencorosa : si sabe, en las crísis más hondas de la nacionalidad,
enfrenar la energia, y acumularia, y disponerla con
tesón para el trabajo y para la redencion de su pueblo,
— en vez de consumiria en desconcertadas convulsiones, en el servil lamento, en la invectiva estéril, ó en
la huelga, que hasta acierta á volver en divertimiento
y regocijo la ruina de la patria. . . entonces, pêro sólo
entonces, podemos asegurar que viene pronto el dia:
porque esa juventud tiene conciencia de que sobre ella
pesa en primer término la grave responsabilidad dei
porvenir.
Que el noble pueblo de Portugal, nuestro hermano,
halle en la presente hora esta esperanza en la conducta
de su juventud!
Madrid, Abril de 1890.

F. Giner.

Fragmento de um poema inédito
INTITULADO

EXTERMÍNIO DE INGLATERRA

O UTRO, que a palavra pede,
Sacode as loiras madeixas,
E do largo peito expede
Estas rábidas endeixas:

«Que a nação que a honra enforca,
E onde o sol é frio monstro,
E' das nações a mais porca,
Sem controvérsia, demonstro.
«Doutor Arrovo, franqueza !
Se trez catraias me cedes,
Vou queimar a esquadra ingleza
Com espelhos dArchimédes.

«Então nos deu Gran-Bretanha
O seu perpetuo retrato
Na peça pregada em Hespanha
Ao pobre Prior do Crato.
«Com soldados de Inglaterra
Vinha o exul D. Antonio
Disputar a lusa terra
Ao Meridional Demonio.
«Drak, o chefe d'essa jolda,
Esparramado, de bôrco,
Coze o seu vinho na tolda
Rouquejando como um porco.
«Taes como os Lazaros podres
Que surgem das sepulturas,
Resurgiram os taes odres
Com ferozes cataduras.
«Marcham sobre a capital;
Mas o vinho do Cartaxo,
Invadindo o arraial,
De cada inglez fez um cacho.
«Eis que um bravo dos Braganças
Que, nos muros, se revelia,
Com seis mil das suas lanças
Defende o rei de Castella.
«Não se esqueça o pátrio amor
D'esse duque portuguez...
Ai! misérrimo Prior,
Bebe, e faz-te um pouco inglez.
«E o filho da Pelicana,
Vendo a estrella má que tem,
Recorreu á carraspana
E embedou-se também.
«E desterrado de novo
O Pretendente infeliz,
O rei theatral, rei do povo,
Morreu mendigo em Paris.
«Attendei ó reis da terra !
Se cahirdes, lá no exilio,
A' piteireira Inglaterra
Não vades pedir auxilio!»
Este orador, applaudido
Enthusiasticamente,
Chorava tão commovido
Que fez chorar toda a gente.
S. Miguel de Seide, março 1890.

Camillo Castello
«Defendida a patria seja
Da prepotente rapina;
Mas com odres de cerveja
Temperados d'estrychinina.
«Que assim que virem os odres,
Lançam-se a elles á unha,
E ficam bêbados, p o d r e s . . .
Caso igual ao da Corunha.
«Em i58o,
A onça do Escurial
Cravou a garra sedenta
No peito de Portugal.
E, volvidos quinze annos,
O bastardo da judia,
Não farto de desenganos,
Sonha sceptro e monarchia.

Uranco,

(Visconde de Correia Botelho).

Aos estudantes hespanhoes
Amigos!
O
IJVI dizer que vindes visitar-nos, acudir, como bons
visinhos, ao clamor dos nossos queixumes n'este momento solemne d'angustia e de lucto em que John Buli,
fleugmatico e terrível, nos assalta d'embuscada, de punhal erguido sobre a cabeça, exigindo a bolsa ou a
vida em termos simples, posto que cathegoricos e incisivos.
Vós que tendes ainda na memoria a surpreza e o
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saque de Cadiz pelos piratas do conde de Essex e a ^ faces por que se apresenta o struggle for life que nos
violenta, a affrontosa occupação de Gibraltar, sentistes hade eliminar do banquete da civilisação continental e
por nós a suprema commoção do ultrage á vossa raça, não serão, certamente os couraçados que nos hão de
da flagrante e odiosa violação do direito e da justiça e amparar na queda. Para addiar esse angustioso transe
compartilhastes a indignação com que, no nobre melin- appelo para o desenvolvimento da nossa educaçãophjdre aristocrático da nossa linhagem athenica, repellimos sica — que dá a saúde robusta, a firmeza do musculo
com protestos inflamados a criminosa sordidez do biltre e do caracter-—para a remodelação total, embora sciene nos associámos, como um só homem, no mesmo pen- tificos já hoje conhecidos, da nossa instrucção official,
samento generoso e sacrosanto da resistencia e da de- d'uma penúria thibetana, para a protecção vigilante ao
feza nacional.
trabalho e á industria nacional. Feito isto e conseguido
Lestes um bom punhado d'alexandrinos penetrantes pelo lado do vigor physico e intellectual da raça, a
como floretes de combate, de phrases rubras, accesas grande federação latina, pelo lado politico, seria tudo,
em cóleras vingadoras, proclamando que dominámos o seria a salvação; mas a federação peninsular já é alguma
mundo com o prestigio das nossas glorias e empunhá- cousa e impõe-se aos que pensam como sendo a fórma
mos o estandarte da civilisação continental da Renas- definitiva da civilisação na Ibéria. Creio, pois, que
cença : que fomos os phenicios do Atlântico, percorre- vamos, ha muito, n u m perigoso declive; mas também
mos o mar Indico e o Pacifico, demonstrámos a esphe- creio [que, [antes d'essa epocha, felizmente longínqua,
ricidade da terra e deixámos em cada costa um echo em que algum pegureiro sobrevivente accorde, com os
do nosso génio e da nossa grandeza; vistes, emfim, seus cantares melancholicos, sobre as ruínas da nossa
desenrolar diante dos olhos o mais brilhante período da civilisação mumificada, os echos perdidos da Ibéria,
nossa existencia collectiva e pedir em altos gritos a crystallisará um ideal politico que ha de solidarisar
acquisição de monitores armados e de outros appare- estreitamente a Península, federada pela communhão
lhos de guerra e de destruição.
d'interesses, pela sciencia e pelo trabalho. Vós que
sois
novos e amaes aquella suprema pacificadora dos
Mas algum de nós, mais frio e repousado, analysou
espíritos
e este grande agente de todas as transformaserenamente os factos e constatou a nossa placida somnolencia á sombra dos louros conquistados, invadidos ções sociaes, e que representaes, da maneira mais gepelo enervamento profundo dos saciados; o nosso des- nuinamente sympathica o symbolo luminoso d'esse futuro
preso olympico, de velhos morgados desleixados, pelos de confraternisação e de paz, sede sempre bem vindos!
Coimbra, i5 de Fevereiro de 1890.
nossos domínios coloniaes, no longo transcurso de mais
de tres séculos; a nossa queda de joelhos diante do
Hasilio Freire.
mesmo fanatismo idiota ; a longa influencia cretinisadora
da nefasta educação freiratica; a nossa immobilisação,
finalmente, n'uma especie de nirvana budhico, perante
a rude concorrência vital do nosso século, na suprema
ignorancia de que parar é morrer. Como todo o orBucarest, mars 1890.
ganismo vivo, as nações — quasi cursores vitce lampada
Messieurs et confrères,
tradunt — teem um cyclo fatal d'existencia em que evoF R È R E S de la même race, les Roumains, descendants
lutem; e ao trabalho lento da variação integradora e
organisadora nas mais bem dotadas na lucta pela vida, du Grand Trajan et sentinelle latine du Danube, s'estisuccede, na eterna transformação das cousas, a disso- ment bien heureux de voir la jeunesse portugaise prelução e a restituição dos elementos componentes des- nant Finitiative pour la défense du droit et de lapatrie
ses aggregados á sua independencia primitiva. Depois contre les usurpateurs.
Cette attitude digne et patriotique contre Fétranger
dos kamitas e dos semitas, os aryas; e, entre os diversos ramos d'esta immensa familia dominadora, que malveillant fait honneur à nos frères portugais et ne
luctaram e se entrechocaram, a victoria protegeu suc- tardera pas à produire les fruits bien faisants à la nacessivamente os italo-celtas e os gregos, os romanos e tionalité et au peuple portugais.
a portentosa familia germanica. Hoje a balança pende
Dieu veuille que tous les peuples latins, sachent dépara o slavo e para o anglo-saxonio — os futuros domi- fendre de la sorte leur nationalité et leurs droits imprenadores do mundo — que, um por terra e outro por scriptibles, et que FEspagne, FItalie et la France imitent
mar, se vão assenhoriando da região ubérrima que foi cet exemple salutaire et forment une ligue puissante
a mãe do ideal, o berço primitivo do arya e a sua for- contre 1'énemi commun.
çada estação terminus, a necropole final de toda a civiVive la jeunesse portugaise !
lisação humana. Possuem ambos, especialmente o seVive Funion de la race latine!
gundo, as qualidades de existencia que lhes asseguram
Vive la Democratie!
a supremacia politica do mundo : são sadios, prolíficos,
Tout a vous
pacientes e práticos, dotados duma vasta iniciativa mental e duma extraordinaria capacidade d'expansão e de
I. G. 'Valentineano.
dominio.
Ancien puhliciste, Directeur-propriétaire
O conflicto anglo-portuguez é uma das multíplices ^

de la Reforme, ex-capitain garibaldien
dans 1'armée des Vosges en 1870.
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FEZ um anno o pequeno, e voam nas campinas,
Todas ébrias de luz, as aves admiradas
Que não venha esse irmão correr nas madrugadas,
E notas ajuntar ás notas cristallinas.
Tem medo, coitadinho, e encosta-se ás esquinas;
Escuta a mãe que o anima e, em doidas gargalhadas,
Dum pé mostra somente as unhas iriadas,
Como em folhas de rosa opalas pequeninas.
Mas é preciso emfim,... tenta o primeiro passo,
Cambaleia, tropeça, e, morto de cançasso,
Cae nos braços da mãe n u m riso de victoria.
Bemdita sejas tu, mulher, que docemente
Burilaste a sorrir a estrophe reluzente,
Um prologo d'amor ao poema todo gloria.
João da Camara.

O Dr. Livingstone accusando o Marquez
de S á da Bandeira(*)
O
eminente naturalista de Berlim o Dr. Peters,
commissionado em tempo pelo governo da Prússia, para
o estudo da fauna da província de Moçambique, ácerca
da qual publicou um trabalho monumental, doía-se sempre ao ver os ataques injustos movidos contra Portugal
e a sua administração colonial.
Assim, por exemplo, em 1864 e a proposito de umas
falsas asserções de Livingstone, escrevia elle de Berlim
ao Dr. Bernardino Antonio Gomes o seguinte:
«Avez-vous lu ce que Livingstone a dit à la
British Association sur la carte de notre ami de
Sá ? S il 1'avait connu, il naurait pas osé dire
que le Gouvernement Portugais eut fahifié exprés
1'embouchure du Zambéze. Lavais envoyé la rectiíication à Sá da Bandeira, mais aprés la publication de sa carte de Moçambique. Je nai pas
encore vu le protocole des sessions de la British.
Association, mais seulement et par hasard un extrait dans une gazette. Si j'y trouvais seulement
une telle assertion, soyez três sur que j y répondrai.»
Mais tarde, em 1868 de novo Livingstone accusava
o Marquez de Sá, e o Dr. Peters acudia em sua defeza
com um trabalho de que remettia um exemplar para
Lisboa ao Dr. Bernardino, que o fazia traduzir por um
de seus filhos, enviando uma copia da traducção a Sá
da Bandeira. Na carta que lhe dirigia por essa occasião
leem-se entre outras as seguintes palavras:
«O trabalho do Dr. Peters é bem digno de
ser conhecido do nosso publico, não pela justificação de V. Ex. a que delia não carece, mas pela
natureza dos factos assignalados.»
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A esta carta respondia o Marquez de Sá nos seguintes termos:
Lisboa, 20 de maio de 1868.
111."10 Ex.mo Sr.
Tive a satisfação de receber a carta de V. Ex. a de
14 ultimo, e com ella a traducção do allemão que muito
agradeço a V. Ex. a , e também, como é devido, ao illustre traductor, a quem, por esta occasião dirijo os meus
cumprimentos. Quanto á impressão do trabalho do
Dr. Peters tratar-se-ha d'isso quando V. Ex. a vier a
Lisboa e faltarmos.
Estou na verdade muito reconhecido a este sábio
naturalista pela defeza que de mim faz, para rebater
as amabilidades sacerdotaes do illustre missionário viajante.
Estimarei muito que este volte quanto antes á Europa e que publique a relação da sua ultima viagem
que deve esclarecer muito a geographia d'Africa.
Com toda a estima e consideração sou de V. Ex. a
amigo antigo.
Sá da Bandeira.

Uma carta do Dr. Bernardino Antonio Gomes
ao Visconde de Sá da Bandeira
Ex."10 Sr. Visconde

R K C E B I um exemplar do mappa de Angola que V.
Ex. a teve a bondade de me enviar, e que estimei como
demonstração do apreço e amizade com os quaes sempre me honrou, e pela natureza do trabalho, que para
todos nós os portuguezes deve ser do maior interesse.
O ultramar, a Africa portugueza. é o nosso passado,
muito do nosso presente, e a parte mais importante do
nosso futuro. A pena é que não tenhamos todos por
esta idêa o enthusiasmo que vimos ser sempre o de
V. Ex. a
A Africa devia ter sido para nós Brazil, se este não
apparecesse depois que lhe levou vantagem, pela reputação de salubridade e por ter logo recebido melhor a
n o s s a r a ça. Se a Africa reunir, porém, para nós ainda a
outras estas vantagens, como para muita parte o vai
mostrando a experiencia, por que não acharemos n'essa
Africa um segundo Brazil ?
Tudo indica que o será se de todo não degeneramos
do espirito laborioso e emprehendedor dos nossos antepassados.
O trabalho de V. Ex. a chamando a attenção para
o que ali somos, quanto possuímos de extenso e importante na Africa occidental, e encaminhando os primeiros passos n'aquellas vastas regiões, é já um incentivo naquella direcção e um serviço que V. Ex. a accres(*) Devido ao honrosissimo obsequio .do Ex.™ Sr. consecenta aos muitos que lhe devemos por sua devoção em
lheiro Henrique de Barros Gomes, publicamos este documento
bem como as duas cartas que se lhe seguem e que S. Ex." nos todas as questões interessando os negocios do Ultrajf* mar.
enviou juntamente com o seu artigo.
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Agradeço pois o valioso presente e peço a V. Ex. a ^ guido o dictado, de que mais vale um passaro na mão
que acceite os protestos de elevada consideração com ] que dois a voar.
Felizmente este já cá está, e o exemplo é bastante
que sou sempre
de V. Ex. a
frizante para aquelles povos que diziam, na sua linguam.to ven.d01" e am.° ag. do
gem pictoresca, que o Rei tinha feito justiça, porque a
Em 3o de maio de i863.
uns dava de vestir, ás suas mulheres dava lenços, mis'Bernardino QÁntonio Gomes.
sanga, etc., e ao regulo dava a cadêa por ter morto o
Mogungo, a mulher e seus filhos. Dizem isto admirados porque estão habituados a vêr sempre castigado
um povo inteiro, roubando e saqueando com guerras,
ficando quasi sempre impune o verdadeiro culpado,
Uma carta de Victor Cordon
que quasi sempre foge quando vê as cousas mal paradas. Haja exemplo do que aconteceu ainda ha pouco
Quilimane, 25 de novembro de 1889.
tempo com o celebre Matontoura na ultima questão de
Massangano.
Meu Ex.mo amigo
Desculpe V. Ex. a eu não ser mais extenso porque
não imagina quanto estou fraco e nervoso, e quanto
A ,LQUI cheguei ha quatro dias, depois de haver concluído os trabalhos que me foram submettidos. Por oito sacrifício faço para escrever.
Aproveito no entanto esta occasião para felicitar o
dias que me desencontrei do Paiva que vem de regresso
seu
grande patriotismo com o grande êxito que as nose deve estar aqui até principio de dezembro proximo e
creio que também muito feliz na sua expedição, pelo que sas expedições acabam de alcançar.
me diz na sua ultima carta. Eu percorri o Sanhaty
Que V. Ex. a continue a gosar duma perfeita saúde
avassallando todos os régulos d'aquella região
é o que do coração lhe deseja o seu
Não podia deixar de vir a Quilimane conferenciar com
respeitoso creado e am." agr.do
o Paiva e tratar da minha saúde que é péssima depois
Francisco /Maria Dictor Cordon.
de tantos trabalhos, chuvas, sol, fome, sêde, etc. Tenho
estado aqui com o Cardoso que também se acha doente.
Estas viagens arruinam e o alto Zambeze por onde eu
andei, mata quem se arriscar a demorar-se em marchas
e contramarchas n'aquella região. Felizmente as febres
Paris, 27 avril 1890.
pouco estrago me fizeram; o que sinto especialmente é
Monsieur,
um grande abatimento physico, devido talvez á muita
J E suis grandement honoré de Tappel que vous m'afome que passamos. Basta dizer a V. Ex. a que estivemos
dressez
au nom des étudiants de Coimbra, et je mernquarenta e cinco dias alimentados a carne de búfalo em
putrefacção e umas pequenas bolas de farinha de ma- presse d'y répondre.
Votre vaillante protestation contre la violence faite
pira (milho miúdo).
au
Portugal par FAngleterre n'a trouvé et ne pouvait
Fomos no entanto de uma felicidade extraordinaria
trouver
nulle part autant d'écho qu'en France.
e parece que Deus vigiava sempre e acompanhava a
Nous
avions d'abord, pour ressentir votre injure
causa sancta a que nos tínhamos dedicado. Durante
todo o tempo da expedição não se empregou uma carga plus vivement que les autres, une raison personnelle.
de polvora, a não ser para matar caça. As duas margens Nous avons subi nous mêmes une injure semblable.
do Zambeze, do Zumbo para cima, também ficaram em Nous avons éprouvé avant vous la douleur et la colère
perfeito socego, não havendo hoje aquelles sobresaltos de 1'arrachement d'un morceau de la patrie.
Mais nous avions une raison plus générale: la haine
que encontrei á minha chegada com o nome do celebre
Bruma. Prendi um tal Licoongo regulo e seus grandes, qu'inspire à tout homme digne de ce nom Tabus de la
os maiores adeptos do Bruma e que se achavam actual- force.
Elle prime le droit, nous a-t-on dit il y a vingt ans,
mente de posse das terras do Cafucué e da importante
et
on
vous le répête aujourd'hui. La verité est que la
povoação do Inhacoe, depois de terem, ha um anno,
force
peut
avoir le premier mot, mais qu'elle n'a jamais
assassinado e roubado em perto de òo:ooo®ooo de
réis, um negociante portuguez J. da Costa, quando le dernier. IVAllemagne et FAngleterre s'en apercerecolhia do Sertão, com o producto da sua fadigosa vront un jour. Ce jour sera proche, si tous les peuples
viagem. Também não foi preciso felizmente alarmar latins comprennent qu'étant de la même famille, Funion
os povos do Inhacoe e Cafucué com a captura do tal est leur intérêt comme leur devoir, et s ils sont frères
Licoongo, porque me cahiu nas mãos sem também ser d'action comme ils sont frères de sang.
En attendant, croyez bien que tous les républicains
preciso empregar a força. Esperava com egual processo apanhar o rebelde Bruma que vive hoje na alta de France sont avec vous.
Manica ao N. do Zambeze, e apanhal-o-hia se o LicoonVotre compatriote de coeur
go não estivesse mais perto de mim e não tenho se- ^
QÁiiguste Vacquerie.
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A vingança...

xj/ pedra de toque pela qual se aquilata o valor moral da
nação em que sobrevéem.
P A T R I A ! em tua frente passam hoje alterosos vapoE Portugal sentiu dolorosamente a affronta que na
res de guerra, pejados de artilheria e de metralha, que sua fraqueza imprimiu uma nação egoista e poderosa, —
parecem vulcões fluctuantes; — formidáveis couraçados uma nação que fez do egoismo o principal instrumento
de tal capacidade e tal potencia que transportam pas- da sua grandeza e que fez da grandeza o auxiliar efisageiros e marinheiros, a centos e a milhares.
cacíssimo do seu egoismo terrível.
As tuas antigas caravelas são pirogas de par com
E sentir as affrontas é muito. Só as sentem e as
estes monstros. Mas, ao sulco d'essas caravelas, assi- percebem as nações que ainda não morreram!
gnalavam-se novos continentes e descobriam-se constelNão basta porém que tenhamos tido a clara e dololações novas emquanto que estes couraçados não assi- rida consciência d'uma humilhação injusta; é necesságnalam nem descobrem coisa nenhuma — ou apenas rio que nos reunamos todos no sagrado empenho de
assignalam muita arrogancia e descobrem muita pira- reconstituir, na primitiva pureza heróica, uma nacionatagem.
lidade corroida pelo mais perigoso e funesto virus, a
Pois bem : se taes couraçados pertencerem a gentes descrença de si própria, o dissolvente scepticismo da
que ingratamente te aífrontam e brutamente te salteiam, sua própria razão e do seu proprio génio.
Patria! ergue a cabeça e brada: «Nesse Cabo que eu
A missão histórica que em phases anteriores da cidobrei e n'essa índia que eu venci, em vez da bandeira vilisação tinhamos a cumprir, cumpriram-na d'um modo
das quinas, trapeia agora o pavilhão dos que dormiam sublime antepassados nossos.
quando eu velava e trabalhava. Veio depois a cubica e
Hoje são outros os nossos deveres, outras as facularrebatou os meus trabalhos e o preço do meu sangue. dades exigidas, outras as forças indispensáveis, a uma
Roubaram-me a fortuna, mas jamais me roubarão raça, a uma nação.
a gloria; e pouco importa o que é fugaz, quando se
Cumpramos esses deveres, adquiramos essas faculpossue o que é eterno.»
dades, tractemos de conquistar essas energias moraes
que tanta falta nos estão fazendo.
E, dizendo isto, estás vingada...
Só assim provaremos ao mundo, levemente sceptico
Clives Mendes.
a nosso respeito, que somos dignos de viver respeitados
na integridade dos nossos direitos nacionaes.
Maria

çAmalia

de Carvalho.

«
Ura feroce
«Forza il mondo possiede, e fa nomarsi
'«Dritto
»

N EL i655 1'armata condotta da William Penn, mentre fra Spagna e Inghilterra v'era pace, assaliva le colonie spagnuole delle Indie cccidentali e conquistava
Giamaica.
Oggi, colla stessa forza soggiogatrice delia giustizia,
1'Inghilterra impone il suo volere al Portogallo, che risponde con quella dignità, che è la vendetta delle anime
forti e libere.
Ma chi ama 1'Inghilterra e ammira la sua storia gloriosa, e guarda agli instituti suoi, come alia piu salda
guarentigia delia liberta umana, deve tristamente pensare alia violazione dei diritto, commessa dalla grande
nazione.
Imperocchè quando la forza si sostituisce alia ragione, e il volere brutale prende il luogo delia giustizia,
le nazioni decadono e muorono.

Regenera-te ou morrerás

A politica brutal de lord Salisbury não foi causa
única do insulto que nos fez a Inglaterra-, também foi
causa d1 elle o nosso abatimento economico e moral-, a
audacia do ministério britannico tornar-se-ia em cortezia ou benevolencia, se durante os cincoenta e seis annos da nossa vida constitucional tivessemos sido tão perseverantes na obrado engrandecimento da patria, como,
depois do idtimatum, havemos sido fortes em indignados protestos.
Que nos resta para evitar novos ataques á nossa
honra e á nossa propriedade material ? Resta-nos substituir á intriga das facções a politica patriótica; á vil
especulação a moralidade. O inimigo não está só na
Gran-Bretanha ou n'outro qualquer paiz estranho; também está em todo o nosso territorio; e o peior, o mais
Venezia, febraio 1890.
traiçoeiro, o mais poderoso, não é o estrangeiro, é o
T. G. õMolmenti.
portuguez; é o conjuncto dos nossos vicios; é elle que
produziu syndicatos para enriquecimento de poucos á
custa da nação; que traçou attrahentes programmas democráticos para depois serem escarnecidos ou despresados por aquelles mesmos que solemnemente juravam
A s horas de crise nacional são sempre graves, me- estar na realisação das suas doutrinas a salvação da panos talvez pelos resultados visíveis que delias possam tria; que tem persistentemente violado a consciência dos
provir, do que pelo facto de serem uma especie de f eleitores, já perseguindo-a, já corrompendo-a; que tem
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convertido muitos diplomas de legislador em titulos com
que se alcançam logares públicos ou se obtêem benesses; que tem propagado assombrosamente a calumnia,
ao mesmo tempo que tem pestiferamente fomentado a
hypocrisia-, que até profanou a própria caridade, convertendo-a em arma facciosa; que foi rebaixando tanto a
dignidade civica dos portuguezes, ou dementando numerosos homens de estado, que tornou em pensamento director de muitos d elles esta sentença repugnantíssima:
«A única força politica ainda existente em Portugal, é o
rei.»
Nação onde taes factos se têem dado, — ou resurge
para fundar a verdadeira democracia, a do saber e da
virtude, — aquella em que a justiça não seja um nome
vão, e em que os mais respeitados, os mais influentes,
os mais queridos, sejam os que mais utilmente, mais
honradamente trabalham — ou morre na podridão dos
seus vicios.
Rodrigues de Freitas.
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L A moderna civilizacion debe al pueblo lusitano los
descobrimientos y conquistas, que desde el siglo xv hicieron sus atrevidos navegantes en la costa de Africa,
aquende y allende el cabo de las Tormentas.
Habia reconocido siempre sus derechos la nacion inglesa, que asintío, por médio de sus plenipotenciários,
en la conferencia de Berlin, al proposito annunciado por
Serpa Pimentel de estabelecer la via más fácil, que à la
sazon se estudiaba, entre el mar de la índia y el lago
Nyassa.
Hoy abusa la Gran Bretana de su poder marítimo,
impidiendo la realizacion de un bueno proposito y arrebatando á Portugal parte de la colonia de Mozambique,
en donde tan perseverantes trabajos venian ejecutando
los bravos colonizadores, que llevan en sus venas la sangre de Bartholomeu Dias e Vasco da Gama.
No saben resistir los ingleses al desvanecimiento de
las alturas y se olvidan de que la violacion dei derecho
tiene sancion inexorable en la historia.
Madrid, 17 febrero 1890.

<SYI. íPedregal.
A S S O C I A N D O - M E , como militar e como portuguez, á
nobre e sincera indignação dos meus compatriotas, tão
expansivamente manifestada pela classe académica, perante uma dôr nacional que a todos nos fere e subjuga,
cumpro um dever de consciência honrando esses altivos
sentimentos com a exposição de algumas considerações
modestas, de preferencia a lisongeal-os, sem proveito,
com bravatas de rancor.
Oxalá que a prepotencia com que fomos tratados
nos sirva de lição proveitosa.
Portugal engana-se se, deante da força que o ameaçou, entende dever reconhecer a sua fraqueza. O que
lhe cumpre reconhecer é a sua incúria.
Um povo de tão grande vitalidade histórica como o
nosso, nem um momento deve ter o desanimo de se
crer fraco, nem um momento deve presumir que entrou
no declive por onde terá de resvalar para a morte.
Só morrem os povos que se suicidam.
O que Portugal tem a reconhecer, primeiro que
tudo, é a imperiosa necessidade de ser uma potencia.
Um longo período pacifico de abandono, de confianca,
de inacção fez-lhe perder de vista essa necessidade,
esse dever.
Potencia de terceira ordem, seja; mas potencia que
mantenha, perante as outras, uma força relativa, na
proporção da sua grandeza e dos seus recursos, uma
força que, nas occasiões próprias, tenha de ser considerada, por todas as mais potencias, como uma das
componentes do equilíbrio commum.
Considere o povo como traidor á patria todo o governo, seja elle qual fôr, que anteponha qualquer interesse secundário a esse,—para nós o máximo de todos
elles — pois é a condição essencial da nossa existencia
como nação independente e soberana.

Lisboa, 12 de fevereiro.

Fernajtdes Costa.

C^UE posso eu dizer que afervore os ânimos, n'este
jornal, d'onde os estudantes da minha Universidade
lançam o seu brado patriotico ao paiz ?
Foi no coração da mocidade académica que primeiro
pulsaram, em éstos generosos, os sagrados brios da nação. O seu ardor galvanisou-nos. Assim se prova que
a educação não tem só uma influencia benefica no futuro,
mas é capaz também de vivificar o presente.
'Bernardino

^Machado.

A consciência h u m a n a
D <o

triste conflicto anglo-portuguez reverteu para a
alma do século uma grande licção moralisadora.
Uma potencia colossal, d'estas que fazem pressão
no equilíbrio europeu, uma nação opulenta, largamente
favorecida pela sua industria, pelo seu rendimento inexgotavel, ampliando o seu insaciavel domínio nos vastos palmares da índia, desdobrando-o ao longo dos
areaes da Africa, impondo-se ao mundo pelo brilho
fulvo do seu oiro e pelas esporas de ferro e aço dos
seus esquadrões navaes; um paiz, em resumo, que
symbolisa a força em todas as suas complexas manifestações, lembra-se um dia de avolumar os seus capitaes e de augmentar o seu territorio, locupletando-se á
custa de um povo, que até certo ponto lhe estava subordinado.
A victima do latrocínio é uma nação pequena, perf dida em um angulo da Península, escondida em uma
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prega do mappa; não possue industria propriamente solidariedades humanas, a identificação da mesma dor
sua que a enriqueça, não dispõe de couraçados que a pungente no desaggravo da mesma affronta mortal.
defendam nos mares nem de exercitos que a guarneçam
E será por ventura essa trovejante voz da Justiça,
em terra-, é pobre, é obscura, é quasi ignorada.
Outrora maravilhou o mundo pela estranha audacia resoando atravez do mundo, que rehabilitará na postedos seus navegadores-, houve um poeta da estatura do ridade o calumniado século xix.
Lisboa.
Dante que lhe cantou a gloriosa odyssea, que exaltou
Guiomar Torreado.
em estrophes immortaes as suas épicas façanhas.
Mas assim como se derreteram as gemmas da índia conduzidas á barra de Lisboa pelas naus de D. Mam .
noel, assim se extinguiu e morreu para sempre o ecco,
cada vez mais longínquo, d'esse passado celebrado nos
Conde da Ericeira
Lusíadas.
1662
Hoje, essa nação vive de recordações no passado e
de tímidas esperanças no futuro. Pois bem, n'este fim
de século calumniado pelos pessimistas, sobre o qual
T A N G E R dormita. O seu governador,
Fernando de Menezes, vela ancioso
pesa a accusação de egoista e venal, de sceptico e amOlhando o vasto oceano tenebroso
bicioso ; n'esta geração que ri de todos os velhos ideais |
Por onde espera as náus. Acerba dor
venerados pelos seus ascendentes, que nega a virtude
Lhe opprime os seios d'alma, o rosto edoso
modesta para ir thuriferar o vicio espectaculoso, que é,
O bello, o nobre olhar dominador.
na opinião dos analystas, a possessa do oiro, que leE vendo que amanhã outro senhor
vanta, como os Pharaós, o culto do vil metal acima
Alli vae penetrar, e que orgulhoso
de todos os cultos espirituaes-, que é, no juízo dos
O rude inglez ás mauritanas gentes
contemporâneos, a geração dos decadentes, dos desVirá
impôr as leis, e commandar
equilibrados, dos pervertidos; n'este fim de século,
Sem que lhe custe sangue, ou que os valentes
repito, e n'este momento solemne, todas as sympathias
Portuguezes lh'o façam derramar,
do Universo voltaram-se, não para a soberba e opuJura que nunca as suas mãos trementes
lenta Gran-Bretanha, mas para o pequeno e desproteA inglezes a cidade hão de entregar.
gido Portugal, e foi para o fraco que voaram por esConde de Sabugosa.
pontâneo impulso as adhesões eífusivas, as saudações
enthusiastas, as demonstrações carinhosas, como outros
tantos braços que se lhe estendiam e o envolviam em
um amplexo fraternal.
O que prova que a alma do homem não está tão
N o tumultuar das paixões juvenis de um paiz ininficionada pelo mal, como affirmam os doutrinários
teiro se ha, por vezes, sentimentalismos menos bem
modernos, o que demonstra triumphantemente que no
regrados pela justiça ou menos razoavelmente pautados
fundo da consciência humana ha uma resistencia latente
pelas conveniências sociaes, ha e houve sempre nobreza,
contra a injustiça, qualquer que seja a sua procedencia,
desinteresse, e quasi sempre, generosidade.
o que exemplifica emfim que a nossa epocha vale mais
É uma tempestade que é synonima de vida, uma
de que o sombrio libello formulado contra ella pelos
agitação,
que é filha directa do coração e da moral.
seus cruéis detractores.
Se o encaminhal-a é obrigação dos experientes, que
As esquadras inglezas não conseguiram emmudecer
para isso tiverem a precisa auctoridade, deprimil-a ou
o grande protesto dictado pela alma da Europa; as
escarnecel-a é um crime de lesa patria, quasi compadeslumbrantes attracçÕes do seu erário não cegaram os
rável ao infanticídio. Quanto a mim, preferirei sempre
incorruptíveis juizes que a sentenciaram; as fauces dos
os desmandos, mais ou menos revolucionários da boa
seus canhões não amordaçaram a eloquente voz do
mocidade estudiosa, cuja memoria, pelo que me diz
mundo inteiro, defendendo o sagrado direito do oprespeito, vejo espelhada nos mais puros recessos do
primido.
meu espirito, ás frias e regradas combinações de estaSe as outras potencias não collocaram ao serviço distas que, nascendo velhos, nem possuem a eterna
da nossa causa os seus exercitos, a sua diplomacia, os mocidade que é apanagio das almas com saúde, nem a
braços dos seus soldados e a artilheria das suas esqua- santa e venerável experiencia dos que encaneceram no
dras, em compensação, toda a vibrante e gloriosa legião trabalho e no estudo.
dos pensadores, dos artistas da palavra, dos operários
Mal de todos nós se, a uma affronta, dirigida a
da idéa, todo o denodado e heroico estado maior dos
Portugal inteiro, correspondesse o silencio de todos esprimeiros jornalistas do mundo, dos primeiros escrises corações, que ainda conservam a pureza diamantina
ptores, dos mais aguerridos combatentes da penna,
da sua amoravel e idealisadora adolescência.
vieram a nós, formaram ao nosso lado, lutando em
Lisboa, 24 de fevereiro de 1890.
prol do nosso direito offendido e assumindo na solidaJosé Julio ^Rodrigues.
riedade dos espíritos a mais bella e santa de todas as ^
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E a um tempo admiravel e commevedor o espectáculo, que se nos desdobra de uma a outra extrema do
paiz. Em derredor do vulto dolorido e melancholico
da patria cruelmente ultrajada reunem-se a fazer-lhe
cortejo e a transfundir-lhe alento as protestações mais
viris e os mais entranháveis affectos.
Provações ha, que, se alanceiam, também revigorisam. Uma affronta lancinante é o germen de uma salutar transformação. Bem semelhantes ás tempestades,
que assolam e purificam, as grandes crises sociaes também não raro alevantam e fortalecem as nações depois
de as ferirem e saltearem nos seus interesses ou nos
seus pundonores.
O ultimatum affrontoso, que a desbriosa arrogancia
britannica nos intimou em 11 de janeiro, consubstancia
em sua significação e em seus resultados o desfechar de
uma tempestade, que nomeadamente desde 1642 impende sombriamente sobre Portugal e que é feita das perfídias mais protervas enleiadas ás mais monstruosas
depredações.
A nação portugueza sentindo arderem-lhe na face os
vergões do sordido tagante, que lhe vibrou a temulenta
e covarde insolência da Inglaterra, cravou a vista perturbada no espelho da historia e viu e comprehendeu
de vez, que á victima de uma longa e systematica exploração se vestia emfim a alva vilipendiosa dos derradeiros supplicios e que cada tratado, que com ella preitejou, representa com um golpe, que lhe quebranta as
forças, um assalto, que lhe arrebata um dominio, um
latrocínio que lhe desenthesoura uma joia e como remate, uma humilhação que lhe ultraja os brios.
Como epilogo das maximas vexações a Inglaterra
atira-nos com supercilioso desdem as folhas sujas daquelle diploma indigno, em que pretendeu talhar a mortalha opprobriosa da integridade e da honra de Portugal.
Não satisfeita com intentar uma expoliação iniquissima, que é a flagrante antithese de todo o direito, insculpe na fronte abatida do espoliado um rotulo affrontoso, que é o audacioso menosprezo de todo o decoro.
Como um pedaço de lava fervente cahiu sobre o
coração d'este nobre povo a espuma negra dos insultos
esvurmados da tabida garganta do leopardo.
Porisso o mesmo povo embora acossado de revezes,
e combalido de fraquezas sentiu, ao arrevessar da
affronta, a alma bastantemente alentada para dar aos
pungimentos da sua dôr a força das vibrações ingentes.
Este ultimo repellão do infortúnio despertando-o de uma
profunda lethargia, chamou-o á contemplação de uma
realidade desconsoladora, em que a sua independencia,
a sua nacionalidade, a sua dignidade e os seus destinos
lhe appareceram como ruinas desconjunctadas e expostas a um temporal turvo de enxovalhos e vilipêndios.
Deixando de fitar o circulo estreito, por onde se arrastavam egoísmos estreitíssimos, que lhe toldavam a vista
e tolhiam a acção, levantou os olhos para os largos e
luminosos horisontes da patria, por onde passava com
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^ a nodoa de um ultraje cruel a sombra de uma tremenda ameaça. E n'esses horisontes dilatados, aonde o
azul dos mares nunca d'antes navegados recinge e emmoldura a amplidão de extensos territorios, viu este
povo rasgados os incontrastaveis títulos do seu direito,
viu salteados os domínios conquistados pelo seu esforço,
viu derrocados os padrões arregoados do seu sangue,
viu por derradeiro a altiva e nobre bandeira, em cujas
pregas ondeantes palpita ardente e puríssima a respiração da grande alma da patria, convertida em rodilha
acalcanhada pelas sévas brutalidades de uma força divorciada de todo o direito, de toda a justiça, de todo
o pudor. Necessário e bem apontado é, que em volta
d'essa bandeira constellada de glorias os peitos se enfileirem como forte antemural, o patriotismo chammeje
como um vasto incêndio, a abnegação se desentranhe
como caudalosa corrente e que perante as aras da patria profanadas por um desacato nefario a communhão
de cada um nas tristezas de um grande luto consagre
a participação de todos nos esforços para um grande
desaggravo.
Vem de molde, n'este transe amaríssimo, subirmos
com o pensamento ás culminações heróicas do nosso
passado, para que á luz intensa dos grandes fachos,
que lá resplandecem, se avivem contrastes dolorosos e
se aprendam licções severas e se desnudem bem á vista
as lastimaveis decadencias d'hoje e com mais afinco se
impulsionem as almejadas melhorias de amanhã.
Não só funesta desventura, senão também irreparável deslustre haveria de padecer-se, se esta generosa
convulsão de patriotismo significasse apenas o impotente
estrebuxar do moribundo, que já não pôde levantar-se, e não o esperançoso resurgir de um povo affirmando nos másculos impulsos da sua resistencia os evidentes testemunhos da sua vitalidade.
Para que se levem a bom termo estes patrioticos
intuitos deve a nobre explosão dos sentimentos germanar-se á acertada orientação das ideias. Á politica de
imprevidencias e de ignavias, que no transcurso d este
século nos enfraqueceu e desarmou perante affrontamentos de estranhos, indeclinável é, que succeda uma
transformação bem norteada, em que, ao passo que se
corrijam faltas e se retemperem os characteres, se enfeixem as nossas energias e se aproveitem os nossos
recursos em ordem a podermos, n u m a conjuncção arriscada, parapeitar os nossos direitos e vindicar os nossos
brios.
Escassamente haverá de valer-nos, que ao fogo das
rubras indignações fragoêmos as armas e os instrumentos de defeza, se a luz de um pensamento bem reflectido e bem uniforme não tomar o supremo commando
d essa gentilissima campanha, em que se lucta pela
vida e pela dignidade da patria.
A reforma intellectual como ponto de appoio da
emancipação economica, as forças productivas do paiz
como impulso e escudo das suas forças defensivas constituem, de par com um radical reviramento na nossa
politica externa, as mais poderosas alavancas do renascimento nacional.
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Só uma fé, que se não entibie. um trabalho, que se
não descontinue, e uma perseverança, que se não alquebre, pódem com o concurso do tempo dar solução vantajosa a estes problemas egualmente árduos que complexos, em cujo enunciado se encerram as condições
primordiaes de um auspicioso resurgimento.
Mais do que todos carecem os povos pequenos de
grandes alentos para, a preço de dolorosos sacrifícios,
precatarem a sua existencia e o seu destino n'esta temerosa conjunctura, em que o astro da civilisação, na
resplendida altura em que váe, não atalha nem impede
com os súbitos eclipses do direito os brutaes triumphos
da força.
Flammeje uma scentelha em cada peito, estrondeie
um protesto em cada voz, lampeje uma espada em cada
braço, mas entranhe-se também em cada alma a mesma e indomável resolução de fazer sem transvios e sem
desfallecimentos a mesma e trabalhosa jornada, que vae
accommetter-se em defensa da honra e do futuro de
Portugal.
Seja a disciplina dos espiritos a caução segura da
fecundidade das obras.
Só por estes processos inspirados na razão, no avisamento e no patriotismo poderemos celebrar o nosso
feliz êxodo da tutella britannica, que nos avergôa e
affronta, para uma situação desafogada, em que fiquemos a salvo das investidas e das atrocidades de uma
cobiça insaciavel e desamparada de todos os escrupulos.
Só assim o movimento espontâneo, que rebentou da
consciência nacional, tomará as feições de um vigoroso
renascimento, em que a magestade do direito se fundamenta e arftpara na magestade da força.
O nosso organismo politico revigorado assim por
uma seiva sã e forte terá por forma e por symbolo uma
independencia .sempre firme e uma bandeira sempre
respeitada.
J. oAlves SMatheiís.

Oli' la muse se doit aux peuples sans défense!
VICTOR HUGO.

I
S i Portugal y Espana
no fueran por desígnio soberano
los dos pueblos gemelos
que Dios unió con perdurable lazo;
si de comunes glorias
no adornáran sus frentes con el láuro,
ni de análogas penas
hubieran juntos, compartido el llanto;
si los mares que dejan
en vuestras piavas su espumoso rastro
no fueran los que vienen
a cenir con sus ondas nuestros cabos;
si con iguales nombres
no cruzaran los rios nuestros campos,
si no se confundieran
las lenguas que modulan nuestros lábios;

si todo, todo á un tiempo,
no conspirára, ingénito, á hermanarnos,
destinos, tradiciones,
raza e origen, vecindad y trato,
harto, desde hoy a unimos
fuera el despecho de llevar entrambos
sangrienta en la mejilla,
la misma ofensa, de la misma mano!
II

Poetas, en presencia
de uno de esos brutales atentados
con que de tiempo en tiempo
mancha la Historia el despotismo humano;
ya Grécia, frente al turco
su intrépido suicídio consumando,
ya Irlanda violada
ya Polonia, infeliz hecha pedazos;
cada vez que en Europa
se esgrime el arma de Cain, o aciago,
suena el beso de Judas,
que el odio compra con el vil denário;
siempre que la codicia
rasga un giron dei territorio esgano,
con la ley dei bandido
que asalta el caminante en un atajo;
al ver como la audacia
de un arrogante usurpador, los pactos
desgarra con su espuela,
y agujerea el mapa á canonazos,
poetas, vengadores
de la conciencia universal, acaso
podreis guardar silencio,
la honrada voz de la protesta ahogando ?
La musa es en momentos
Némesis implacable y con el brazo
con que alza el mirto de oro
blande tambien el látigo de rayos.
Ella, severo numen,
inspirador de irrevocables fallos,
contra el crimen pidiendo
su fúria á Dante, á Juvenal sus raptos,
con cuerdas de la lira
puede á una argolla de ignominia atarlo
marcarle para siempre
con el tizon dei iracundo vambo,
y en la espalda desnuda
los negros verdugones dei sarcasmo,
de un verso en la picota
exponerle á los siglos indignados.
Madrid—abril 1890.

Emilio

Ferrari.

Fabula
U M farto animal, de larga dentuça e vigorosos musculos, encontrou-se por fortuna dos acasos, perto d u m
carvalho, em cuja toca certo enxame contente estabelecera a mysteriosa residencia. Alegrou-se-lhe a cúpida

