
GAZETA Llrrnu.~;UA uo l'OUTO 
=========== --========== PONSON DU TEI\HA IL 'I os eBcripLol'cs cou"cicnciosos. ho11rado" e sincero~ clcs-

C\Ontam no t.rabnlho, nn fadiga o 11;1 xombrn n bôn li\ com 

1 

que ncrodit:un ainda na arte, no hollo e no idcall 
Pari;;, dezembro de rn67 . Ha o que quer que seja de ('Olllllllllll entre Terrail () 
Se na di:;ciplina litteraria hou1·c•S<' o >aluherrimo Pumas, mas é preciso em honra do segundo que o não 

rigor ela policia em terra~ <'i1·ilisadas, •e ao~ crimes do confundamos intt>iramentc com o primeiro. 
Jit terario se applicns$C uma pena equirnlcnto :\que pune Xo C<'lebre drama ele Duma~ <1uc ultiruamente mi
o~ crime~ do cidadão, o sm-. Ponson dn Torrai!, segun- ton á sc<'tH\ do thentro tle Clun,r, Antony, "urprehcndido 
do todas as probabilidade•, e~tnria hn mui to tempo no l'ela aproxi11n1ção do mar icl'l ntl'líiço11do no momento em 
degredo arrastando 11111 fuxil ou nas giilé~ p11xn 11 clo 11 um que tom nos hn1ços <t mulhcr itmad'ii1 Ct\j lt fronte ello não 
remo. pode sa lrnr do ferrete inl;1maHto da deshonra, Antony, 

Os romauc<>• assignados com o nome ele Ponson, amado e amautc, eram um puHhnl no •eio ela mulher que 
com exccpr;;io 1le nm ou outro ,·olume 011 clu um ou ou- lhe entregou a sua vida com n "m honra. e sah·a-lhc a 
tro <'apitulo cm algHm volume, são lcttra• fa!.'inorosas. memoria 1><·rante a sooicclado e perante o esposo atonito, 
Corrompem o go;to como empadão indigc•to, irritam os sacrificando-se a si proprio n 'esse dicto sublime, que fa;o: 
paladares com o pcrrcchil de successo" <''tnpafurdios e sorrir de mofa a geração C'ontPmporanca:-Resistia-me, 
Pstramboticos, e al'ruinam os estomagos intcllcctuacs com assa~sinci-a. 

~ucos clerrancaclos o podres. No tempo em que este dramn recebia os p rimeiro• 
Habitua-se alguma gente a ler cstos li \'1'08 :1ssim applansos que o immortalisnram o fü1cram legendario o 

como se habitua ao :1lisin tho, no qneijo bichoso e ao ta- nome do •Cn h~roe, foi preso um <lin e lcrndo perante os 
h11M ele fumo. E' um mal enorme. tribunac~ um gatuno embria~nclo que m:itara com uma 

O enredo de um lino consta de um cnl:t('e e ele um na,·:ilbncla uma mulher ele mlt ,·ida. A·~ pergnntas do 
dc~enlace, de uma ~itu:t<;ito ou de um conjuncto de si- juiz o '"'!!º" respondeu erguendo-se cio bCU banco, arre
tuações, que constitu('lll um problema, e de nm dcsfo- mPttonclo c·om a te.ta para as nn,·ens e pondo a mflo no 
cbo, que é a so ln<;:io cl\1;..~e problema. h1tl'incar os <lados cora~·fio: -JW~istia-me, assassi1wi-n. 
d>t propo~içflo quo so h:1-de l'CSo!Ycr, >tmont.oa r situação So 1110 ,; lioito empregar 11111 simile que exprimo 
sobre situação pam iornar o problema nrnis d iflici l, isto, perfoitamcnlc :1 m 'nha ideia, na li tforntum Dumas ó o 
q1wdcoperta a attcnçi\o o o interesse, isto, qno ni10 offoreco Anton~·, 'l\•rrail é o royo11; aqnclk: o <'rime no heroismo, 
grande clifliculchule, ij:tbe fazei-o o snr. Pon~on. O se- e.•te o crime na lama. 
gundo trabalho do 1·onu'lnci~ta consisti.' cm achar a so- Dumas saerificon muitm. ,·cr.1·- nas sua" obra~ :1 in~
luçito exacta e 1><·r1€•ita do~ princípios que expor.. Se esta pinu:üo {1 ubunclancia, a vcrd:ulo clramatica ao effoito 
tioluçito n:io appan·c·<» o lino fiei\ ~endo apenas um ~ce11ico, o gcnio ao modo de ,·icln. Aprcse11ta-se frequen
euunciado mais ou menos chôcho, mais ou nwnos ab~ur- rementi' com uma couraça de papelão doirado em vez cio 
do, mais ou menos 1\Ll't'l'ido. Ora os li 1•ros cio 'l'crrail não uma al'maclurn d'aço; para não tor o trnbalbo do hinçar 1\ 

t11om solu9ao. mão no troplwu da1< suas arnrn", sul1~titue, c:onHl o horoo 
Apenas el lo ~c·nlo noR dedos o fio <lo uma 11111'1':\tirn, da .\!:incha. o elmo, que tem c111 cn•a, pcht primeira b:1cia 

prin<'ipia a dar-Jlw nó• sobre nós, torct•ndo-o, en,·enci- ele liarhl'i1·0 que• lhe apparece no ç:uninho, uma l'egna 
limado-o, emaranhando-o o mais que pode. de pau por uma lamina de Tolt>clo. um rabinho ele coelho 

U leitor pa~ma nu1rn\'ilhado elo tamanha confusi"to pelo pcnn:1cho de Henrique IY e o guincho de nm polixi
c pergunta a si mesmo como será po,si1·el dcscn1·enci- nel pelo itrito d'um coração. 
Jhar C>$a meada, dcsdar tantos nós, adelga<;ar tanto em- l\faN, p:ilpamlo-se helll, scule-sc <JUO está gente de
paste, e retirnl' Pº" fim d'c~se emb,.oglio inoxtrincavel o baixo cl'c,~~11 pompa carnayalcsca, q11•• o elmo de Quicho
fio da verdade O da logicm, inteiro, Ji~o e COl'l'CULe. te couro 1111111 c·ab~\:l de poeta ll <JllC' o ,,abre ~E· pau d'.i\r-

Pouson, ao "er o leitor assim embasbacado diante Jequim <»l.ú no punho de um ho1111•111. A ,.,,rdade social ó 
da :lrnt obra, exclanrn ent:io da ultima pagina do Ji,'ro: clihwcrada "ª 1•x:1cçitohi~tori<:<lé t r:1cta<la no~Ji.-ro~ de Dn-

-A apostar que nem tu nem ningucm era capaz ma~ (•omo a porcelana nas <·Pi:h cl1• w'Olte4 na i\faison 
de de:oembrulhar 1:,1a b:iratunda '. :::;abcs ou ni'10 1<:1bes re- Dor.:u: conw-hC n'clla por um 111omPnto e atira-'c cm ,c
;.oh-cr taes c;1sos? :-iahc•? ... um! :Sabes i' ... dois! 8ubes ?... guida 6 rna. i\las entre• cs.'c' de>lrn<_>os. em que ha sem
tros ! pro um nr filnta~tico cio alegria \' d1• fosta, como S<' o 

-Não, di1·ino ;• incomparaYcl l'onxon : confesso-te cha111p:1grw l'sbiJa,.e e csp11m11•.'<l ainda p<•r 1mtr•• os 
q ue ufw sei . cristal'~ <pwbrnclos, e, a~ ostrns o u• tnharas sapatca~'('m 

l'onson nH't\\• n m:io mt abertura do collele, iuves- um cam·1111 "''h'·" o< c·acos d,· :-it>1 n ••, \•nu-.• e>«'>' estragos 
te c·om n fronte pun º' astros e conclne triumphante- de 11111 ,,,, l'oin:t impctu~snm<•ntt• ju1<•uil. ha. 1ligo, algn-
mcnte: ma coi-a t'Ntl, ,·i1·a. palpitantt>. ctt•rita: a ,in<·crid:idc da~ 

-..:\em eu! grand<'~ paixÕ<!•. a xerdaclc do cora<;:io humano. 
E emquanto por !:lo faeil modo l'on~on <ln Terrail 1 Ora no,. rom:mces do snr. Pon~on du Tor~ail n:\o 

a11gmcota in ti ni ta rncntc o numero das s1w, publica<;ões, ! ha vcrdmk ele ll l'lllrn!.12ª c~peci•" 
Nl•>Umo IG 
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Dumas faz alguma vez negocio com o talento, Tcc- 1 renovar :l mobília <ln c:aoa cm qnc moro na rua de 

m il foz d'ellc contrabando, lograc;ão e falcatrua. Bruxclla~, por11u<• a que tenho n:í ru:1 \'i,·ienne é apenas 
Conhcce-:<-0 a pahwra /erral/ti3mo acloptada para ele- um ponto de d1-.canbO. 

signar C>•:l profan:u;Ito da poesia e da arte de 11ue Pon- c~o entanto, cncontrnn•i ccrlmnentc em um dos 
oon é o princ·ipal rcu . Ving a-se a critica algemando as- meus romances occabi:\o cio lhe fazer uma pcqneua ré
;,im n prooza o nome 110 heroe: terra.lhismo vem ele Terrail clame. 
a«im romo .titjmv.li<"e de Fajardo. 11<.:rein-me 

E' de muito mau exemplo :1 impunidade nºeste:; ca- 1<Seu cledicaclo 
.so~. Pnne-i;e o homem que adultera os generos alimentí-
cios, porcpie se urto ha de poder pnuir o sujeito que adul
tera os gcncros litlerarios? O indi,·iduo que offerecc ao 
nu~so espirito uma pieguice cm vez do amor, mna. bra
vata l'lll vez da valentia, e cm vez do valor uma pêta, 
outrn pêtn cm voz da rclig i:io, outr:i pêt:i cm vez da co
rag<"m, 11111:~ p1~tu flunlmentc em vez cl:i humanidade, 
quer-me pnrcccr que não commette menor delicto que o es
peciciro <pto botn c1\rn1H.:ho na canclhi ou o taberneiro qne 
dcitn cnmpccho no vinho. 

Um livro nvinngrado pode ser tão noci\"O :í. saude 
public:t como umn garraf:t <!'agua pé tingida com sang ue 
do carneiro. T,o,•at· t\ gente parn casa a Ultima palcicra de 
R ocambo/e l'omo um qmítko de costumes contemporaneos 
é um log1·0 tão erú como receber um chouriço de sangue 

«Po11so11 dtt 1'en·ai/.J> 

Olivicr cs<'rOYCu a Tcrrnil: 

«Rrnlror Pon,;on du Tcrrail 

1<Como me <lis.o que tinha JW<'S'a dos seu.-; cor tina
dos, estavam j{t cortados o cm obra <1uando n·cebi :i sun 
contraord<'m; ma~ como cu desejo sobre!udo fazer a rnn
tade aos meus froguczcs lilr-sc-h:i o que deseja. Jlfanda
rci aprompl:H os cortinado:> o os ropost.oiros com o tecido 
da Iudia quo mo designou csln manhã. Como nnica in
demni8a~ilo peço-lho qne p<m•o um mim qunNlo precisar 
de mobília, o principnlmontc quo me recommcnde aos ex
ccllentos conhecimentos que tem mí sociedade. 

l< Olivier. >l 

cm vez d:l C<1bmu1 do Pae 'L'honw:: ou mu salpicão do Esta i-anta hurmonia cpmsi fraternal quo •·emos esta
Alcmtejo cm loganlc Pw1lo e Vi>'gi11ia, <"Om a diftercuça bclecida entro o snr. Pon,;ou du Torrai( e o fornecedor 
do que a l?tima palacni de Roeambole não a pode a gente das bUab cortinas dc~apparccl'u no momento cm que este 
mandar fritar pam o almoço nem comer en~opada com lhe aprc•cntou a l'ont:1. 
foijào . C'om o •·inho ,·crdc e.tragado pode-se fazer graxa Oli' ier 1>e<lia 791! franco~ p1•la '"ª olira. Um e•pi
clc lu,tro, 1• com um pedaço de pre~nnto bie:ho~o faz-oe rito mais acnnh:ulo que o do fecundo romanciota tcr-~e- ia 
uma Í•c:\ cnn,nc:nada para os ratos, ao passo quo com lnh·ez contcntndo com abater os 8 francos a e::.ta con
um romance follido nem MJ oub~titue, que me conste, uma ta, e dizer a Oli•·icr: \ 'amo-, content<'-•e com 790. Ter
ratooiril m·m se pode niandar engraxar uma bota. rail porém abateu a c•ta sonuna a <1nantia de -i4S frau-

.\p<'zar porcm de c~capo ela ,·igilancia da poli c·ia sa- cos e promtificou--<' a p11g:1r o rt•hto . 
nit:u·in, que por cm quanto não inter"em na analysc dos - Trezentos e c·in!'<>enta fr:rnco;;, <increndo, foi tt 

~impliccs que compõem as drogas litterarias, o sr. P on- resposta d'ellc. 
~on du T c•rrail ac=abtl <l e ter um processo, e de ser con- Como :i iclt•in do romane:ista L'l':l abater ao annado1· 
dc11111ml o ao cabo d'cll<'. Eis o caso: a qunntia de qunlrocenfoR e quarenta e oito francos, é 

O sr. Ponson pos,,ue, segundo agora se soube, natural qu<', no caso do 111 0 lcvnr('m apenas trezentos 
doiK gnhirwh•s ele" t ralialho, um na <'asa que habita na francos pel:t ohrn, dlo fi,·cs"1' n•sponcliclo a Oli,·ier: 
nra do Hrnxdlns, o outro rnt roa YiYiennc. A poste- - Os cortinados cst:lo bons . Em qunn to a pre<;o 
ridadc, v<1nclo n immens:t quantidade de Jhrros devidos !t nrnncle-1111· c·c•nto o quarenta o oito francos o estamos p:t

ponna <l'1••to cscriptor , é P•)SSiYel que imag ine quo cl le r;o~ . 
trabnlhavn n os dois quartos no mesmo tempo, e qnc os Oliv icr pon1m nào :wN•itou (>.,ta prnposta. Os tre
dois gabi1H't<'~ do 'forrnil pnsscm á historin ao lado dos r.entos o cinco1•11b1 fl'IUH·o8 do T1•1-rail ontrnmm no cofro 
quatro sc<·rctnrio~ de C<'r.ar. das consignn<;õc~, o o roruanl·Í8t:l <'ompnr<"rcu perante o 

Aqui ha CCrl'fl de 11111 anno, o :motor de R ocambole tribunnl a que o chnrnou o <·rtldo1·. 
prcci~:rnclo <l<' cortinado~ para nm dos seus gabinotC's, C<- O juiz condcmnou o audor de RO<'"ml•ole :1 sa!i~fa
colhcn lilr.l'nda" fez :t rc•pecti,·a cncommenda cm casa zc1· ao li 1rnP('Nlor cl:ís 'nas cortina~ :í quantia do 550 
ele Oli,·it'r. Xo din immcdiato ag racla-lhe porém mni~ fran<·o,. 
um:t outra fazenda que a. primeira qne elegera. Olider, 1 Eu t inlrn º' olhoH n'c,t<• pro('<••so, e declaro que me 
apczrtr de ha,·cr j1í Mrtado os cortinados na fazenda pri- 1 Sl'n,ihili~a o ine•1><'r:;do rt'Mtlta1.lo •JIH' dlc t1we. 
mitivamcntc dr•iJ?n n<la. satisfez o segundo desejo do ro- .\ meu '<·r o tnhunal 1lc' 1a mandar r<.>embol~:n· ao 
m:111cist:1, 110 q11:1l hn,-ia no entanto recebido uma car tn 1 :,.r. Terrail os 3.'iO franco• qm· cllo tinha deposto no co&e 

coucchida "º' •qrninks termos: das consignaçil<», I' obrigar l'm •<'gnicla Oli• ier a pass1r-
«~en caro ~enhor lhe um pap<'l de pago I' q11ih11;:lo. 

«Agradeço-lho a pequena concess1o que me fez; P oi• <pi~~ ::%0 lhe tinha promettido o illustre romau-
precisarei cffcctivamento d<' si durante este im·erno~ para d~ln faz('r-111(• nma pcc111t•na r.\.fa1111 t•m um dos seus li-
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vros? não tinha ell<' fi<:ad; duo r<:tomnwndar aM e:,.ul- esqueça; que. ~()tanto for prN·i.o. d<·~pre~o a 11111 lh~r que 
letlle~ co1111.ecimr11/fl• 'l"~ /t'm 1w f()("Íec~ade!... ,'\.i~da quer 1 guarda.' em _'.'l<~io d'uma soci<'d:\<lc- c·n lt :1 o_cspiril_n~sa, eota 
dinheiro por cima! l':1si.tt f6ra <1ue ~Judeu. Esta pago e lnwnh100 d uleas que a !>odc•m tni"C1. lnz1•r r1d1c·nla.
repngo com n rct'Om111enda<;ão e com a 1·klame. l N~ste .ponto, ~o~ lnbios d~ ,·i•c·ond<'"'.I apontou um ligeiro 

Era ihtO 1:ert:1m<•nt<• o que pen•a\'a o sr. Ponson du e 1romco sorri<o. E cont11111011 depois de bron• pat1•a: -
T<'rrail, e i~to é o q1w •l' me figura n mim que de,·e !'er. Sito est:1s as joias que arNe:lCl1•i no 'ª<'r:1rio do 1:ora<;:io; 

Entendo eu qne o C<!fé . lnglai.•, por exemplo, faria ~ão estas as cren<;as divinn' !ti implantada~ por uma ~ao
nm excellcnle negocio ~<' cu me eompromotte-•e a ir l:i ta mãe, as quaes espero morrer fiel . Guerreie-me o mun
j:mtar todas as noite• em partiP fine n \11n rabüiPL sm· /, do; abale-se o edificio ela minha rn?.ào; o cin.e 1to cl"esb. 
bo11leNu·d com a obrigação minha de dizer nos conbe,·i- adonwcl doutrina <''lú ti"lo enraizado na minha alma, <1ue 
mcnlos qnc tenho na ~ociedadc: re;pondo p!>la sna segnrant;:\. l.:-c1uo; :\-111c, port:m'o: e•-

-H,.c·ommcndo-lhcs uns pcliscos que ha no bonle- quec;a-mc: é um con,elho 111• amiga. 
,·arei dos Italianos, {1 ,.,c111in:1 da rua de Marirnux. -E posso ..• podcrt•i P ll <;ons<>guil-n nuuca?!--<'x<:la-

Entào a 1·,lrlmnr nfto "alo nada?! ... E' urna graça. mon D. Tho1naz-Julgt\ ser facil arrnncar do pousanwn
Qucro perder n cahc<;a de Pouson ~e o meu alfaiate se lo asna irna~onw ... Nrto me peça impo8si"<.'i«, viscondessa. 
atre1•cr a 1nandar-111c a c1111ta do tunas calças que eu aca- Tenha dó ele mim; deixo-mo ac:1lo11tar 11111 :1 c~iwrança por 
ho <lc rccobcr dopoiR cio ,·er publicado o •eguinte: :nais aliistacla que si:ja. 

«Ü ~111" lll'nnrd, ai l'niato no boulernrcl cios Italianos, -E· irnpossh·cl !- nccnclin logo llPgina com firlll<'Z<\ 
fez-me um par de calça~ que "no uma p()rfoita mara,·i lha. -O que ni\o posso, o quo s. ex<' ." nrw pode csp<'l'al' de 
cn ostimo mniri a c·onscn·a~'ão d'ostas minhas calças do mim, é o nvil tamento a.os sons olhos o aos 111011s . Con\'cn
'!ll<' a das 111inlrns propl'ia~ pernas; o a pro,·a é quo, não ~a-se de que os maiores e.<lo1·ços o.11p1°<•gados parn mA 
podendo guarda r amba> as <'oisal< jlwtas, f1·<'ho as calças tran-.·iil l' do meu caminho s:io inntois; e 1•on\ logo como 
11:\ mala o deixo as pvrnns d~ fi\ra.11 até a •ombra dcsnpparo<:c d'cslc ligoi "º capricho. 

llAMAl.110 OllTJG10 . 

RE!:W'iA 

Hll)l.\X('g OHIW~AI. 

J•()R 

GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS 

- Capricho !- bradou D. 'J'homaz <:om a7.edm11c -
Já ,·ejo que s·. ex.• me compn•hi'ndcn mal; que a minha 
presen~a a inquieta; e os meus transpo .. tes a atC'morisam. 
A senhora ,·is<'oncl<'~sa <'nl!'ndou, o entendeu b1•111, l(Ul' o 
meu amor, cego, irr(',istiq•I, <' f:tnati<•I> C'Omo 1;, ha,·ia de 
lernl-a a extrcmidad<'•, d'e••u• 11110 o l>om c1•11-o condem
na. Pensou bem, minh:\ senhora: .. o dc,gr:u;aclo •ou cu. 

Eu que sinto aiuda, depois d'este dcil<'ngano atroz, 
a sublime 1lemcncia dr, ~ ,: po•sh·cl, me crer mni• cega
mente p<'rcli ,lo no :\b.'«mo iri-on<l:t\'ol d11 pnix:io louca, 
sem freio nem rn1:iocinio. Amo-a! amo-:1 1·01110 nunc:~ 
amei ! SC'i <p•<' este amor é ct<>rno: ,. qn<' di:ra ou fac~• 
'" exe.• o 'I"<' fizer, 11i10 muda n minha c•cr:l\'iclao. 

-At<' :iqni. o snr. D. 'fhmnaz dr ~oronhn, i1wom-
- l·:· mn 11hmj1• parn mim: <'uni in,ulto foito a meu moda,-:1-mc: cl'aqui <'Ili diante pn••:mí a attli~ir-uw. l'o-

marido-rNl:1rg11i11 Ht',!!'.i na. nh:imo:. IPrrno :1 nrnn c·onli:re11ci:1 dc~ngradnl'cl - Conti -
- ~iw nw li\lle n"c.-st• honwm, por Deus!- inter- miou Regin:i com signne- de m:111ifi»to c•ufoclo. _g 11 fiz 

l'nmp<'ll D. Thn111az <·om az1•du111c - Que rcspcitos, que a v. exc.• uma exposiç:lo s incera dos 111011• :.entimenlos; 
<-011•id(•raçõ"" llw 11<•\c 1110111 a d<'•<·onhl'<'C e a deixa qua- cuidei ~or isto o bastante par:\ um ca,·alheir·o mo assegu
~i no i"ol:111wnt<>, pa<~a11do a dela nos bnu;o" impolluto;; rnr :t tranqnilidado quP apclo<;o. 8<• pot·rm <'ITc'i ncst.a. 
1la torpeza? Oude c"ltÍ o S<·u c•pirito e inl<>liigencia, mi- supposi<;fto, o que nfto devo (o p<:nil<•neiar-1110 d<• culp:is 
nha ,.,nhorn 'f que nfto lenho, OuYindo-o. Quoin1 s. oxc." poz:u· '" l'<'-

- No• limite·" da honr:t •'elo d,,,.,. ,. - respondeu a flexões qnc lhe fi?.; adcpiirn o habi to d<· pousar antes de 
,.iM·o11dcs~a (·0111 allh·1•Y. .-~ •• " · cx1 .. • <•11to111le que o pro- arriscar a ;;ua dig11id:1do. l•'olga1·oi 11111ito ele oul'il-o di
N•dcr <lo 111011 1Hnriclo podia :tl)"olver-11w do crime aos zer um dia que lhe nprO\'Oitnra1n º" meu" <·cm~dho~. Que 
~<'11>' olho~ r aos 011111, da 'º"iC'cl:idc, rcc·onhci;a que a mi- lucra o homem na per"CA'ni<;ào, quando a mullwr r<•qnl•s
nba cli,g11i.l:1d1• 1•,tí1 ln1t).!•' d1• tran"igir éOm esses abomi- tncla nào tem prcc('ndc•ntc~, que authori'<'lll o ).!lllant('io ?! 
nn,·<.·Í:; t\ fo],o,:-;. prt•c•oJl('PÍto-.. l'z·pia-mt..'~ ~nr. D. 'rhom:-.z Pelo contrario, o mundo ri-~l\, quando ,.;. cahfr a a~uia. 
cl(• -:Soronha; e «<>111 i-to quo ,·011 clizcr-lhe n~o pode ma- do encontro a 1m1 fr:igi l rorlwdozinho. <• 'l'irlmir n'ello 
goar-,1· a""ª \'ai<i:ult·.1><·11,01•11. ,\qui. onde ningnem nos l :is azas que até ahi a liimw:un 11:1, altur:h. 
om·1· ~<·nao l)p11,. I"'"'' dil1·r-llw com :1 afoit<'?.a da c·ons- -E a rocha sempre firme !- 11111rm11rn11 li. 'l'homaz 
cil'n<·ia · •·,.r11ri1 de· ,i . <jll(' s. ""'':' d.<'•harata o .~n. tempo meneando mefancolicamc'.itt• a <·alx)('a - A pedra •empre 
<' qu<· 1wnl111m outro o apro1<'1 tnra mdbor tlml?mdo-~ dura! O gra111to sempr<' 1111pa--h·cl ~ ]•~111q 11:1nto a ~olJCr
:l mim. l>cp<>i' <l'j,to. -<'r{1cl1••n<'C'<'••ario1x~lir lhe qne me.- , bn rainha dos a~tros jaz abatida o '<'mi morta sobre os 



'\ 

150 GAZETA LI'ITERARIA DO POH'l'O 

e:1pinhos do tojal ! S . cxc.• acaba de fazer uma prophe- ' - Como oou infoliz, rneu Deus! - dizi;1 clla para. 
cin. A stm iudiffore11ç1\ ó o rochedo em qoe Yicmrn nca- comsigo-Xc111 ao 111coo~ posso contar com o reopeito elos 
bar todas as minhas vaich1des de lllancebo; todos os meus homens ! .. Eu, <[llO tod;\ a minha 1 idi1 t.<Jnho passado 
'sonhos de C'reança; toclas as nsíiirnÇOcs nobres do homtnn. presa a nma sandndc, e essa mesm;1 ilmuaculachd purn. 
Agom sim, matou-me . .Matou-me, cxccpto o cornr,i<o; esse e santa! ... Que serli feito ele ti, Salrndor? ... Ai l como 
vivo, e~se uiIO pode morrer, omquauto a luz dos seus olhos eu estou 1·endo :1<1uelle 0011 límpido em que $e cspelha
scintillar no men espírito. Queria o seu odio; queria <1ue vam as nos-a, ahni1~ ! aquella abobada iolinitn para onde 
me aborrecesse; preforia tudo a cote desclem frio, rcAcxi 1·0 nos fugia. o pen<:1m1.mto alheado cl11 terra?! Como tnclo 
o sentcw:ioso com quo me tem foliado . Ao menos, deixe- isso fugiu rapiclo 1 Como se perderam º' noo'iO~ •onho•, 
me retirar na. persuasfló ele que a não olfendi; que pordoii no marulhar das 1•agas altcrosffs do intcrc'~>t· vil e sorcli
ao louco que se embri1\go11 com o ncctar da cspornnçà. cio, que ine levou a 111i111 de vaivo111 cm vuiv<.'111 até chc
Posso contar com estn prova nnica da sua benignidade ? gar a. istú <1ne sou hojo ! .. . E'rneu marido 1 Este homem 
-Concluiu elle levantando-se e tomando o chapeu, que cm Jogar ele c111'1'lhccer remoça todos OH dia,; na lou-

-E com o esquecimento- respondeu logo Regina, cura l N«o se lcmhm que me exp0em {i malen1la oc<·iosi-
sorrindo-Estabeleço uma nnica condi~o. O snr. O. clade dos seus compunheitos ele clern,,sicli'to; nf10 conhee-0 
Thom:1z cio Noronhi1, se qncr que fiquemos amigo~, ni10 o ridículo que J>e;m >Obre elle, e vem rcAectir-se na 11111-

me rel',orde com a sua presença esta mú hora que findou . lher que esmagou o coração para não deshonrar o ~cu no-
-S. exc. • ordena; t\ mim, cumpre-me obeclccor. me!. . . Devo fallnr-fhe sobre isto; nf10 como c~postt offeu
R, cortejando }ll'ofundameuto, D. Thomaz sahiu con- dida, Deus mo li no qne ele tal Re lembrasse 1 mas como 

vulso db raiva. amiga, como n l'IHnpnnheim da sna C1X i8teneia, como 

:XII 

uarldo e 111ulher 

Depois ela referida conforcncia, :ignilhondo pela na
tural soberhia de sua índole que se achava rebatid11 aos 
pés da Yiscondessa, D. 'fhomnz sentiu o inferno clonlro 
do cortu;ií.o.-Era preciso vencer a todo o custo a(1nella 
virtude indomavel, que tivera a auclaoia de alfrontal-o, 
declarando-lhe a inefficacia do seus esforços. Era-lhe 
lleces.~aria a victoria parn se não crer desprestigiado cm 
seu proprio conceito. Rcst:w:i snbor porque meios luwia 
ele conseguil-o. Os obstaoulos que se lhe apro>ontavall\ 
eram d'ac(nclles que fazem retroceder ainda. os mnis afoi
tos; elle, porem, sentii1-so animado a entrar na. liça, e não 
cogitava senão em presi\gios fa1·oraveis aos seus desejos. 

-Deshonrado seja eu se nf10 chego a dobrar t\ feroz 
altivez desta mulb.er ! ... Has d<• ser miub.a l-exclam:wa 
elle percorrendo a largos pns•o.i o seu aposento, pre;;o da 
mais 1•ioleuta agita.çrio-Has ele ser minha, 1·iscondcssa 1 
As torturas da espera, este~ momentos de satanico fre
uozim porque me fazes p11ss:w, h«o ele custar-to caros 1 

lias de ser minha! ... - ropctiii interiormente, e con
ccnlmdo M s suas mcclita<,>õt's-0 qne hoje sinto por cstn 
mulher é o que nnuca experimentei por ncnhumiL E' o 
odio, julgo en. Oh! como cu hei -de saborear a po<•c 
d11 minha ,;ugança! Qne infornacs jubilos me espe
ram !. .. h commodo-te ! aborreço-te ! Pois bem. Tanto 
melho1" Se te agrnd11 a peloji1, combateremos. Não me 
vencerás em hypocrisia. Vcr-sc-ha, se a aguia. qucbrn 
no rochedo as garras com quo deve impolgarte ! 

Alta ia a noite, quando l). Thomaz, cansado de b:i
r:\fustar em e,pirito, ií. cata de id<':t propicia a gcus in
lentos, adormeceu profuodmncnte. 

A essa hora, Regina vellava ainda. 

' pessoa verdadeiramente interessada na s111i dignidade. 
Possa eu dcs1·ial-o •la ignominosa estrada do vicio, que 
me conspurca tambcltl a mim. 

Firme neste proposito, teve Hcgina cio <'~perar al
guns dias, at~ 'e lh1· propiciar occasii\o fa 1·onweL 

O visconde tornara-se nm dos maridos menos in
eommodos conthonclos 110 mundo sublunar. 

Recolhi:i fal'(I<'; lonrnbt1·1~-'º do ordi1111rio ii u11111 
bon1 para almoi;nr, o, se a cspost\ por <prn lquer moti1·0 
deixava de comparecer. ia comprimental-a aos seus apo
sentos muito afa~tados cios que elle oc<'up111a. Desde que 
se erguia cio leito. a demora em casa. quer d'uma ou ou
tra maneira, em sempre hren, . E depois cl'esta hora, não 
se <'.ontava mais com ellc. rb mais elas 1·er.<•sjanta1·a com 
os amigos qno cnxnmca1·:.11n em rllclor cio s i; 011 com a 
nympha que rNlobnwa de extremos, corta do q uo lhe eram 
pagos muito nl<'lll do seu merecimento. 

A.' vista do que acabamos de expôr, não é preciso 
dizer-se que a 1·iscomle'"' tinha o tempo todo por seu, e 
podia. apr01·eital-o c·omo lhe aprom esse. fio algucm sy11-
dic:n·a sens passos não era ele certo o marido. 

Esperon-o clla poi8 uma manhã no seu quarto, bem 
resolvida a não o deixar "ahir sem ter ouvido amargas 
1·erdades. 

Logo á cntnHln, o l"Íscomle noton o ar gru n: da es
posa, mui di1·crso da mdancolica benoyof<·ncia co111 que 
ele <.'ostume o agunrd:wa . Impacientou-o tt idt•a dos mo
mento$ qnc teria de Pª'"ªr ao lado d'clla; e d'ahi cogitou 
n' um compromi>sO qualquer que lhe cncurhi-<o a 1-i~ita. 

-Peço-lhe ptl!'iencia por algun• instantes, viscon
de. E m primeiro lu~tU' farei por ser lntJv('; o cm segun
do, se o som ria 111i11lm voz o molesta, n'estti occasião 
creia que desejo, o iité lhe rogo qnc esqueça, que sou en 
quem está onvinclo.-Disse Regina depois dos primeiros. 

O visconde "'ult1 vez mai~ co11trarindo, respondeu, 
encostando-se á• co,ta- d'uma poltrona t•m fr<'nte ela mu-

1 lher. 
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-Pois digo. lá visconde>sa, nrns não se esquec;:i tam

bem de que me c~pcrn.m . 

Regina ~orriu com impcr(·eti,·cl ironia, e começou 
com todo o melindre a tratar do assun1pto. 

:Mans:uncnh', o cm termos delicados, tocou nas re
laçoes d'dle (-0111 a d:111~:1rin:1; fei:-lhc sentir o ridiculo 
que pez:i ;;obre o homem de certa posi~:.o e idade, que se 

1 

entrega a c,,e,, dt•s,·ios, terminando por fazer-lhe ,-er o 
risco n. que, :IS inconvenicncins cio marido expõem a es
posa, entregm• a bi e i\ solid:10, e ás imporlunaçoes d·a
quelles, que, pelo fücto do abandono, se julgam com di

reito a ser bem rccl'bidos. 
Muito pam considerar fora o exordio já; porém ás 

ultima> consiclcrn<;OOs, o visconde :1 quem o amor já não 
cnfreiarn, tremou do colem. 

( Conti1111a.) 

O DESPEilTAH DA FESTA 

Maia vous. cornrncut Utcs-vous a.enle ici? 
Quo Jccicl vous conb<'rve le pudeur. 

Cll AT,.AUBR !Á,0. 

Tu donoia•, o hrnço dcscahido, 

A fncc cor M rosa 111olle1nente 
Cnrv•da •<>bre n mno; 

SonhOfl meigo• e alegres te embalavam, 

O iôrriso hri11ct1.vft-te uolJ labios, 
O nnltlr no coraçno. 

Os cat.ello8 dM aurtUJ ~""'1.ruida• 
T .. mcndo beijo. d'cllse te abraça,·am 

O collo de cry•tal, 

'l'cu8 olho8 entre at.erto. pareciam 
Ootõe8 de ro.a, que gol~u de leve 

A hrizl\ matinal. 

Arqucja,·nnHe os peito. •emelhando 

Do verde limoi·iro lindOll pomos 
Já pre8tes ll c11hir; 

r!'riUUJUillO e dcscuidOSO era O teu fJOIHllO, 

Nno te- opprimiturl sombrtl6 do piu1ando, 
Nem susto• elo porvir. 

fl:rno tuu l<·ito RH•<'uto• de cortiça, 
Hcdgm1rdnvnm-to Uo~t.1ues de Joirciros 

l)os qucimo1'Cll do wl, 

Ao teu ln<lo n. foutiuhn. 1nt11·1uura\·R, 

Mnnduva·tc ClmQõcs du vcn1c murta 

.\fu .. •ioHo rouxi110J. 

rcrÍUll'll\\'811l·le o SOlllDO tllJ 1nndrcsih-as 

Pc·ndenl<'8 dos loureiro•. como franjas 

De magi<'lO dC>Cl'I, 

B~ijavanHc na face"" lliariposas. 

r-: vinm·;;c cahid()'t sohrc a relvn 

O leque e o t~u anncl. 

Dormias e R011hu,•oe; mlio igootn 

Guiou·me parn alli errantes pnsssos, 
Amor talvez? N•lo sei. • 

Eras bclla, sorrinm·KC t~us lnhioij, 
o lnbio, C(llO .,,..;, pOOC·llO& beijo•. 

Com bcijOfl te acortlei. 

Estrcrnocce, d'um pulo te levanto~. 

Olhns em tomo, e, tímida gazella. 

Pnrti•tcs a fugir, 

Brado·te, e su&ias 0t:t ligciroM pll~08. 

Concertu o ''Clftido tunnrlotado, 
E volln8 a •orrir. 

Em brinco nmavcl. no mi1not10 roetoJ 
A um tempo, trant~lu'l.iR e t1C r~mniava 

Do pejo n linda côr, 

Restos de sonmo 08 olhos tP \·11~ombravmu,. 

O coraç.do pulttvA-to uo poilo 
Por t imidez o n1oor. 

R, liCntAtno-noe nmbos. pCl'lofUHt.oi-to 

Que magica hnrmouio to c1nlmltlru, 
K fez adonncc<'r; 

Compondo os tra11çnff, c~fn.:gna1tfo os ollu»4, 

Di~t.wRtt•·rne cut re ci1:wn dG liJiOrril:$9" 
Adoruied R ln. 

•Ü que linw?-0 livro 1lc CatuV\!~1 
- .\ espaço mi:dit:wa no~ u1uorcs 

Da triste Dona lgn<·z, 

•Tu liAs? lh·ditava1:'! Lf, rnt.'<litn. 
e~fas ... SÓ. R~,.Ím, n4U dnnun~. ,uijo Jiudo 

aXao tlununti outra \lt. .. .t. 

J. t"lll:Dt:Rl<.'O LARANJO. 

Til\ \ NT LO BL \~C IJ 

Aquelle ine~timavcl li•·ro ele l':l\:tllnrin iutitul11do 
Tirant loBluric!t, e ardilosam<•fltc tranforido da l>iblfothc
ca publica do Porto para a bibliot h('c·a particult1r do mar
qucz de Salamanca, já hojr so mostn1hem pejo nem rebuço 
entre as rar idades bibliog1·aphic·11s do argonlario bcspa
nhol. Ni°lo nos parece d ig na clti louvor a ,·:iidado com que 
o sur. marquoz permitli11 q nc doiH litk•ralos 80Uri cont.-Orra
ncos, publicadores do lfosa.r;o de 1111<1 /,i/J/iotltem l!SJMlola de 
li·cn·os •·aro.~.!/ curiosos cstad<'asscm a vangloria do possui
clol· d'nm lino oht ido por um prnco~riO desa iroso, seur10 
:wiltautc. Rc o lin<> foi co111prndo, não é :i compra des
culpa, desde que ahi se <'rgucu um pregão dcshonrosiss.i-
1110 para quem ' 'cndcn olti<'<·lo Crilmubo; se o livro foi 

1 
mera1~Hmle ha,·ido c:onw cl:1clh':1, 11:10 ~ fü1uidou ainda a 

preceito ' e ru J>º'"º dar o <(ll<' u:io l' meu i,em que me 
chamem csbullrn1lor <ln propric.'<lad" de outrem, e se a 
pe~soa que me· reechcu 11 dadiva, depois que .;oubc qoe 
ella era um farto, dê,•a chamar-se reccptadom da cousa. 
que seu lt>~itimo Pº''uiclor roc:larna. 
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Como quer que .ejn. Tirrmt lo B/,a11cli . o liHo frau
dnlentl\!llCiltC Jc,·;1do ib .Bibliotheen do P orto, apareco 
tlescle 1863 real~audo ('lllrl' :I• maximas raridades typo
graphicas do snr. marqucz de Salam:mca. 

Ko donto e ja rcfo,rido !< l~n•ayo .. . » colmn na 1191 
do l.0 tomo, encontrnmo~ o "eguinto artigo : 

«121 í . TlllAN'I' r.o 111 .. \ NC:U (Empicza este libro á la 
,·uclta de l:t primorn hoju con Ili tnLla) A honor: Jaor: o g lo
ria de h• immen$a: li dev i na bon<lat de uostre senyor clon 
ibesu christ: o de la ;.11rrat is~ima nrnrc sna . comenccn lcs 
rubriques dei librc ele aqucll ádmiruble Ca,·allcr tirant 
lo blanch. (.iljim, fon :1(·:1Lada d'empremptar la present 
obra en la (;intat d<' \' al1•ncia a XX dei mcs de Nohembro 
dei ãy ele la rrnti• ilat de no~tr<' >cnyor deu Jo•;u cri•t 
mil CCCCLXXXX ( 1 H!O) Foi. !. g. (nrn. DEI, t:xc110. 
s~R . D. JOSt: Dt: l>Al •• \l!Al>CA. ) 

'firaram poi~ :1 Portugal a sua mais rara joia biblio
"rnJ>hica. Por l ::3.iO:;;OOO Nmprou nm amador ingll•?. 
~ 10 Cli.Cmplar. Quanto <laria o h<•opanhol pelo exompl:\r 
d:1 bibliotheca porl ucnsc? 'ào scr :i focil destrinçar estes 

~e"'redos pa•sados <•nl ro d1:1tius do tio alto porte. 
" O li••ro foi para ~lud r id. Em Portng:\l ficou .... o 

opproLrio. 
e. t.\»l'ELLO BllA~to. 

O< chronistas d1• D . . Jo:io li. aLarbado:; com cstron
rlo~'~::.. e l'Sanguinario~ ~uc<·t'~)'l.O", clc·:-curara1n ponnonortq 
que 0, histori ador!'~ ;;obro\'inclo" on nüo iaYestigaram, ou 
desanimaram d<' ,ic·lmr nn• p<lll!'M e confusas t rad1\0l'' · 

Christodo H.ocl riguc~ At<'nlrciro, coo,·o do D .. Joi\o 

IL eonta miudezas int!'1'<'"•:rntc" d' aci uelle reinado; <' po'
to que 0 snr. A. Hrrculano d!'nominc "º{ de mellli~·a• o 
lino ele Acenhciro, bom 1" ,ahcr->-e <1uc Ruy ele Prn:i <' 
Garcia ele Rezcnd1• 11;10 no' <''<"lar<'Cl.'lll mais cio <[fü• o 
aclvogaclo de E,·ora . Xo'l pcmto~ C.'lpitat's_clo de.;a-itro-.o 

reinado de J of10 Tl t"Onfi>rcm º' trcz chromstas. de modo 
que p:wecem eopiar-'c rc(·iprocamente, senclo certo º. sa
bido qne Rezcndc tr:i-I:ulou <"Olll niio \'ulgar d<'~Pt:Jº a 

chronica ele Pina. 
Lê-se atte11buno111l1 A<·<:'nhci ro nos c:ipilulos quo en-

que contrapezem a ferocidade do filho do Aflonso V. A 
hiotoria ti ' 'olta d'elle o que encontra é cada,·ere..,, oitenta 
cadn,·ercs de homens illustres, lllh estrangulados. outros 
decapitados, estes mortos a punhal, aquolles n 1~onhn . 
Oitnda! confosson elle o numero, quando n morte lhe 
acenava do per to, e se lhe de~abaliwn a co11•<'ic11cia snp
pl icnndo ao pnpa contrictamonte o pcrcliw <lo "ºu" pooca
dos (2) . 

Os l:uirc" capitnes de ti\o 1111\ alma contou-o~ a 
historia {, tragedia. O theatro por lugn<'Z jíi ..e inluctou 
rom os quadros de canibalismo, trazidos :í rampa e ao 
grande brilho dos lustres para que o !'º''º vi&>e Ju•tifü·a 
cb a razão •1ue teve a ,·ilfanagcm dos chroni~tn~.Jc alliga
rom ao ns~a--iuo do duque ele Vizcu o anthonoma~tico 
epilhcto príncipe ~rfoitOll. 

A pri~ão traiçoeira de Femnndo 11 . duquu de Bra
gança cm l~\'Ora, executou-so cm oCCMião quo o prior 
mór cio P raclo \' iera a Portugal, com embaixada ck Hes
panlm, pnni desfazer ns ter~nrins, ou l'(•fons c111 que cs
b\\'nru o principo D. Affonso, fil ho d() D. João II, e a. 
princ·t•za D. Joanna de Cnstolln. 

O rmbaixaelor ele Ho>-panh n, ron f(·~•OI' dos séus reis, 
o gera l dos .Jcronymo~, chamava-se Fr. Hcrnanclo d., 
Talan·ra ( 3). 

B<'m que a ~uspeitn de ter sido cllu o fol~ario prepa
rador da prisão do duque uão trnn,Juzu dos e><.'riptores 
c·oc\Ch. di->e-se áquelle tempo q111• o prior cl<'~fizt'ra ar
dilo-11111c11tc o> receios qu<' o do Bragança moótr:wa em 
concorrer a E,·ora, oaclc ~e fo•t<'j:l\·a a trO<'a dos infantes 
<'o accordo do casamento. Aggmrnram-~o a~ des<"onfiau
ça~ indecorosas ao embaixador do Hc~panh a, qunmlo D. 
,Jo,10 1 1 presenteou Fr. Hernanclo de Tala ,·era com uma 
" 'IM11<lid11 ba ixclb de prata, que o frade cntlm>ourou na 

"'ª Pº"'Jl''"ª cclla con ventual. 
l 11j11~ta deshonra assac·aram os muldizl'Hi<•• no i11no

c·c11tc prior do Prado. A .na clcfoza rc•.,ac iruluhit:n-el 
d:1 ><'guintc: <"arta que clle remctteu i10 r<'i 11<• Portugal, e 
o snr. ll<><1nc Jo:iquim Ft'rnancle~ Thom:lZ ('Opiou ele um 
<'Odi('C da bibliotheca real c!C' Paris: 

«~l u.' c·x~clente primc:ip<', e mn~· <'•dar~'<"iclo Rey e 

Snor. 

«Antam Gllz \'0~5o cotador V<'ÍO aqui o mr trouxe 
11111ita o mu.v boon prnta ele qnc .-o~s:i Ucnl mauilicrçiu, 

teudem com o ~"ppl i c·io clt' duque de Brngan~>I o " rnorh• 
do de V izeu às mj\os do filho do 1·cn<.'edor de Arzilla · (2) ... Omto•· conjitetm· 811/, r.,/o1·e ri lil«fo j11#ilio ri ""ª i11i

Aqnellll carbi de t'r. P:rnlo, confossor elo duqnc, é com- 'l'"' "'(/yt•tim1t, orlogillta ef 1>1'.'rex dece"''"'"'t ;•ir-i .. ., •._..Couf<•a~ 
1 1 c(l1t' "'ºh tolor ele tatulo de JU~ilÇt\ r· por tH.·u 1n.w 11u.ui11n c11t.o fo-

movente e trnnsluz \'Ore a<~. . 1 , 1· I . J' ' J . II r · . • d · · 1 rarn rnorloK 01tc1ata wmcns.• ;jttpp 1ca que e.,.,., ,,, our> _,e-s 
, 1 .- q , 0 lll\''IHº Ira <' em·rou a < 11c1uc?.:1 J . . n re UÇ .\O llC . "'' ]JflJ>'< ,~fim dt /ht J>rr<innr a 1111>r!t <lo h111pn dl' l'4rf1ro . . . 

viuva. rep~u;.sa1n -n:\ la~r1tna"· ( l ) O rt.•al carrasco a '?UPlll :\ i\n !-l'm prmlentc ~ssewl•rAr :i genuiuhltu1c th·l"k docmucnto 
infa1nissintoiaclnladorc' da eor.l:t <·h!\ll13l"tn1l Príncipe 1>'r- •tllt' n. ,\ utonio Caetauo de Sou::.a trn .. )ndou 110 Cl\rtorio d \ <"ie.ade 

eito snrue hediondo diante· ela posteridade, al!:anclo-»e llraga111-. ..... deº. pozera u:n certo Go111c ~ Ennc8 d .. t'rdta•. 'CI~\ 
J ' b " vem drn< int'<'ll•O> com qne thuribulos ah- 1liz<'r a pro<"<~lcnern. ~e todo ponto ccrt:•" 'I"" U .Joilo li por••· 
por so re a nu . _ l . l llor f(t.·u~ algozes e amigos fez morrer 01teut•l pCt-JilOt\i't. 
· t s cnichr-im e•l'õndl-1-n n t·,c<"racao <o~ n11< ouro8. 
JCe 0 • ' · • ..11 .. r·izões de estudo 1 (:J) X Ao S<' encoutrn em algum do• hi~toriadol'(-< pi>rtnguw.c• 
Raro ha quem se can<·<• t'IU l\"'g::u ª·' • '11 

' ~ • 0 nouu• dcsle importnntissimo frncle. Soceorrt•mo-11'0.~ tla \1 Hi&tc1ria 

( 1) E~tá inKCrtll 111)to111.:~.ºll't"' l 1
ro\' tU11' tl·1 1.1 Hi~t·>ria gcucnlo· 

g icn dn casa rcn1.l) 

.,r<·nrrul de E..;p _Ull\)11 de ~bii1\unn, 'lllí' 110," f',.<· liuN·mn, m\ P. 2.", 

l'''i:'· :wt. ed iv. ''º l(i(;!). 
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mo <1uiz fa.,;cr merçé, e proU\·eme muito que voss:i Alteza dar, cá ou l:i, 'I cu dc·y nlgui\a ocasiam aapri~am do 
a cm' ia•SQ por que desejo eu muito quo luzam e resprã- duque, ho nrnliçi:t lnm sobeja que tal ouza cuy<lar, nc•m 
dcc;arn as cxC'elemçi:lS e YCrtudes cios pr im<;opl's que ~am ha hi milhor tcslimunhn depois de ds que YOsso Uoal oi.
postos sobro os po,·os como em tocha~ sobre camdieiros cellençia, q aquisto hc muy gritde falsidade as i q por uií 
purn <JUO nlumiom a toclos, cm as quaes no s:im pequenas criar esta bm maliçioR:\ sospcita, em alguns n1aliçiosos 
a maniliç·cuçia o liberallidade, pOl'C[UO :iyuda que sejam ou fnico" cornçoes, ajuda me escusava deo tomar. :!\'las 
monorn• que as vcrtudes teologaae~, que .mm fo, Ci>perã- como qnê avia vomtado q sua meri;c ou,·esse efeeto sou
ça e caridade, e menores que :i prndcncia, e a justiça, e he vo~sa Real pnulençin CI\ quem a enYiava que mo Ho
ainda 1p10 a fortalez:t e tompcranç:i que sam primcipacs pricou a tudo jsto ant:I gttz çerto bem discretamente, 
entro as mor:rnes, pero nisto tem grádc ,·iguor o força a clizendo-mc :10 primeiro q t'Õ º' Reys nõ ha lugar at1uillo 
liberalidade o a mani6çençia, como dizem O• Sabios que por q sam densc< nn terra. E co ,-erdadeiro, e ,obcrano 
fiuwm os primçepes mais queridos e mais craros, paré<;-e eis hc milbor Hocebcr q servir, aynda q vestido de 1108sa 

i81.o <'raramente n<' primçipe dos primçepcs, e Rey dos hnmani<lado para nos dar enxempro de humildade, quis 
J!1•ycs eis nos~o Siíor. que aynda q he jnlimdamete sa- majs ~erdr q "<'r scn•ido. E dizcdome ao segudo, q 
bio, jnnnclamctc justo, e jufindamct.e poderoso, pero mais vossa alteza sabi:\ que (']Ilei, e :i Rainha meus ocnhon·~ 
o arnamos, o lournmos por bom, e por misericordioso que queriam q eu fosse promovido a ReçeLcr huií hi•pllllo, 
he ser liirgo e cladivoso, emtauto hc jato verdade que e q por j so me provia pera omtam dest:1 hõrrad:i baixolla, 
soo o <l:u· tom assi 11propiado o ser e nome da bondade, e q se agora ne amt:\ no quizcsso usar delht me dav:i li
cnução s<•gndo cu cuydo que as outms virtudes tem cm çeça, e ho :win por bem q a desse om esmola ao meu 
".v, hua como obrigação que queirn ou nã qucim as hada- moesteiro ou aqucm amj mi~s prou,·cssc, ao tercl'iro mo 
ver, o usar o primçipe, e que quii1cr, a <ptal no tem n disse q sse a<ruillo pasou pollo pcsarncnto a qua.lqr mali<;io
manifiçoJia e a frãqneza ao menos asi c~trcita e neccssa- sono tempo d:t pri.,am, q ja era manifesto q ern muy crra
rca. M11~ algna mayor liberdade, domdo a ligoa latina do pcnsanwto, polia maneira mnj juridic.-i e mu~· pubriea, 
lhes deu nome ele liberalidade assi que ho 111-<'Coonrio, e q »OS~a alteza ti,•ora no proceso q cõtra o du11ue se foz. Vi 
varcç·c mui bem que o primçipe seja catollico, e dc,·oto, e q me repric:t' a sagcsmeme mas nem por joo me pocle vcm-
'L comfiamdo da gra1;a de nosso Snor cujas \CZ<'' tem, e cer, pollo qual ellc ou,·o dnver recurso a a Rainha minlrn 
do •U:IH obras justas, e moritoryas, tenha <·sperii1;1i ~ert:t Soõra queixr1dosse ele my 11 su:i altcr,a, E dir,edo que 0111 
tio alt•1\lH;:tr a g loriii. do ceo. E 11uc parn a cosseguir ame alguna rnaneyra jsto Heduudan\ em mingõ1t da vossa, 
:t mn•so i:knhor, o a seu proximo como assi mesmo, que S ua alteza por coprnzor a vossa Real Seuboria me m!ldou 
sarn obra, de caridade, e q sej:i prudontc, o :<nhio para quo ho Hcçcbrs80 e :iss i Otl\'C de 6car comigo, beijo vos- • 
tlisccrni r o justo do jnjusto, e o maão do boo, justo, e ~a~ ReaãP.s maàos pollo 11111nifico beue6C'io. Pois JW~olhll 
eootanh' parn dnr a cada hun seu dcrcito forte, e animo- mnj Omilmete q 8<' l(•mbrc que algnãs ver.e.< dis~c a 'o-
"º p:trn 'l por nehu temor deixe do fazcllo, temperado cm sa alteza, e ao~ seu~. q :uny nõ eram cleYidns graças uê 
~cu comer, o beber em seu Yestir. e trazer, o majs cm os merçeo de cousa que cu ln a ocn cotemtameto foz<·•~e 

autos do matrimonio, miísueto doçc, e bcnino, e maj" nesta clcllibcrai;à da>1 terçarias por q por jsso o fazia por 
clt•m<•tc que sc,·ero, agracleçido a cio, e :1 gcmte, e cõpri- q me era a:-i miidado ou por q saiba certo q clHci, o aa 
(lamctc \'t:r<ladciro. :l\fas o q principalmeto o t•,ch1reçe o fuinha meu~ senhores prazeria, e q a;;si por jsto, como 
dour:i, e o guarneçe, e o faz querido, e amacio hc a frll- por q eu nõ t<-nho nt'~esi<laclc uchunã, lhe pedia q se al
qucza, e a mi~cricordia. Pollo qua l se jutitnl:i eis nosso gua merçe me qut'ria on cnjclarn que me dc,·csse fazer 
Si'íor padre de 111isiricordias, e eis do toda l'01t1sollac;am, fosse esla, Que scn ·isse mujto :i ds sendo muy bom llcy, 
o ajnda sua hcnla madre :i virgem nosoa :)noriL do nc- e fosse muy boo amigo, o mtti p:iretc claquestcs meus :;c
uhua vort.udo R<l jntitnla. m::ulre ou llaiulm sn.I ,.o de graça, nhores que tam holls lho sa.m, o agora lhe peço j sto mes-
e ntOsNicordia q :i faz frãca, e dadivos:i, ajmda '! tovo, e mo, em o do duque tJ anU gttz me fallou, ou lhe di,oc o 
tem todn lh1s ,·crtudes cm eõprida pcrfoiç:un. Pois como q a. ' 'oss:\ altczti din1a. O qual nosso Senôr tõ>e1Te, e to
en muj cxt·cllcnte Snõr tenh:t muito do,cjo de nosso ''er- cios tempo> pro'Jl<'r<' parn sen nrny grii scn-iço, ame.» 
cladciro ""r' i<;o ou,·o mnyto prazer q ca, e nc>ta mnneira 
loú-c vo~sn m:111ifü;ençia ma.; he verdade q ajnda q cu fü.t:í ju>li6c:1do !T. Hcrnanclo de Tala,·cra. que pou
tonho cm imuto pn-ço ser de "º"'ª :1ltcza anrndo, e que- cos auno' dt'J'°i', mercê, da oua anstera. iudcpcndcnci<i 
rido, por <1 ,cndo o lhe seria majs grato, <' maji açcpto de favorc- ~ dt' rei,, morreu arcebis1>0 de Granada, e odia
meu ~cni~'.'' e ~.'" q cre<;c o an'.or co licnoficio. ;\la, ~om Ido cios p:u·cntc' do duque d!' B_rag:~ça ~uc o sn~J>eilaram 
tudo .I~'º hs quato pude por ua no Ht-ech<:r, por q d1'>e 1 sempre cooperador de D .. Joao 2. tao perfeito algoz 
a '''rdade q hc, ln1aticis dw·e <ptci arip<'>'t' . ,\,_i •1 estimo, quanto l''"·feito prin<·ip<» 
o CJlH'l'O dar nu1yo serviço q lwccbcr lll<'l't;(' ní' h~ne- 1 
licio, a por q ajuda q aqucllo fosso d11dh·:1. de<;<'rlo 1 

<cgudo l!;•al manifü;ençia parn<-ia-llltJ 1•xct•dor a ni i nh;i 1 
llcl ii.:ios:i provcz:i, e por q saiba vo8sa :tltcz:t r1nc ~oobc 
a tamto a n1ali1:ia humana, q onve quem ousa,;~e 1·u,·-

Ç . CAs1·~;r.1,o-llllA!>CO . 
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CAHTA 1 1EDlTA DE DAMIÃO J)E GOES 

GAZE1'A I.ITTERARIA DO PORTO 

Á NOITE 
Segredos do rniuhn "ida 

Só pode a noite contar. 

SO ella me "~ eorrisoe. 

Só ella me ''" chorar. 
Segredos da miuhn \'idu 

Só pode n noite contnr. 

E11 plU!SO noites inteira• 

A vêr estrellas no ccu. 

Cortejo bello da hrn. 

Donzelbs lindas sem vc11. 

Eu passo noites inteira• 

.\ ,·êr estrcllafi no ceu. 

li: lindo vêr entre somlira. 

Diamante bcllo n brilhar; 

Eu gosto muito da hrn. 

Sou doida 1>clo luar. 

li: bcllo vêr entro sourbrll• 

Diamante lindo a brilhor. 

Le,·a-me os olholi a<~ Yt'l·I\ 

Por entre nuvens fugir. 

E ella sempre donosn, 

E ellu sempre a sorrir, 

J,~va-111e os olhos ao v~l-a 

Por entre DU\"NJS fugir. 

Eu gosto muito da luu, 
Quaudo s'espelh!l 110 mllr. 

Oo•to d'clla sohrc AS onda• 

Coustantemcnt<' n mmlnr. 
Eu gosto muito do lua, 

Quando s espelhe 110 m111·. 

F.u não pot=.:~ ('rn nuitr tuuc-nn 

Ucixar de "él-n. qulll ó: 

Eu amo o astro dos noites 

F.' uma loucura, nAo ""? 
Eu ni1o posso en' noilo nrno11a 

Dcix11r de vêl-a, qual é. 

A noite é sonho d'c11cn11to•. 
A noite é foco d'amol1:<!; 

Eu gosto muito da uoite. 

Abrigo das minh~• ,)ore•· 

A noite é sonho d'encauto•, 

A noite é foco d'auiorc•. 

fkgredos da minha ,·idtt 

Sei pode n noih· «ontnr. 
Só ella me vê sorrüml'l. 
Só clla me ,,,, chorar. 

$cgrcd"'5 dn minha "id:o 

N pode " noit<• contM. 
Villa RMI. 

~;111>ES'fINA DA LUZ. 

.111-quivo Na<'io11nl <ia. Ton·e do Tombo. Grn·•/o 2 .• 
JfoÇ-O ff . n .0 3 

Snra. 
Como j>la cscrcpui a V. a. h,l dia~ cu 11um entre

gue de algus liurcs de sua Recamara e fazenda, e pare
ccome por meu dc~cnrguo, cousa nccossarca mandarsc 
dis~o hua momorca, n qua l rny com csto carta, e nella 
vera quam ponqua he a linr:u·ia e escripturn q rrcçebi, o 
lm gramde cantidadc que se deuc ainda dc-ntrognr se nã 

hc perdida, e ha nwu juízo he muita, e poiH. V. a. ll"ua 
go .. to ele tudo j>to andar junto. e estar <•1mçcrlado na 
torre do toml o, dcuia de mandar saber de sou> officiaes 
domde pro~-edc litltnrc tnntos linros e se lios ainda hay ha 
mandar que ~ontrcgucm.-
ha madeira pera os nlm>ireos' onde estn lim·nria de V . a. 
hn destar ha jaa muito~ dias q hc ncnbndn do laurar, e 
nà se assenta por 1•u nà poder jr ne entrar na tone do 
tombo, ha c.1u,,,_a di•io hc ter à de mir:rncln cõtador que 
e:.ta em santarc <·om ho~ c-ontos hua cl1aYc clella, ha qual 
nà pode dar sem mnndado de!Rey. V. a. faça q . poísjaa 
da~ cousas particnlnrc" do tombo de todo ~e de~cuida, 
q lia o meno;, com. ha:< partes se t<'11ha ronta, e se aia 
clcllas misoricol'dia, e ~e ele modo comqnc pos~fto avcr os 
dc>spachos que· nw vê rrcqucrcr, no"so sr. acrcçen tc> ba 
,·ida e rreal estado d1· ''ºS"'l· altc·za, de Lixboa aos XV 
clins de.li-.º ele 1;1 rn. 

Dumim11 dP G11e.•. 

K.B. E,tn ('arl:1 1lc ])amião ele Goes lw authogra
plm: está es<·ri ta \'Ili huma folha do J>ll)'l'I liranco: na 
primeira meia folhn r~ttí escripta a enrta, e oc·cup:t am
lms as Janelas. O titulo=M1ra= está no :1lto du primeirn 
landa, junto à borda, <' bem no nwio : a <·a rta começa 
dei:-rnmlo apenas a qunrla parte em branco <•ntn• o titulo 
e o principio : t<•111 de <·:l(la lado clnas margcn~ iguacs, da 
largura de dous d1•do• cada huma, e no fundo da prj
mcira laucla lrn ontm margem hum pouco mai~ lnrgaque 
as cios lados. A C'nrta 1·onti111ía na segunda laucla; mas 
no alto sómente dou, dcdos nbaixo da 1•xircmidade supe· 
rior cio papel. Entre o fim da carh1, e o t11n1 priu1ento= 
nosso sr. &=ha o intt•r\'allo de duas li11has. Entre o re
mate da carta, o a ª''il'uahrra, qne eshi bc1u no fundo. 
ou dois ter~:os da l:rnda que fic:ír:lo <'lll hr:1nco estão as
pndos. He e.•ta hnma carta de <•Akio. a qual eu <·opi1·i 
ficlmeute cio original. a 11 de Septt-ml1ro do 11,1:n. 

O Consclh<'iro Antonio Xnncs d1• <Jan·alho,-G11:.1r
da Mór Interino do Arq. Nac. 

2.0 N . B. O sohro \'Strito est{1 no ~ogundn, mÓi>t fo

lha e he=P.• a Jfainha nossa Sora.= 

EXl)EDIEN'l'E 

Por t:ermo.< i11~upe1'<lreis as dftficuldade1 rom· que lu
I l . . d 

1 

cta111os pm·a < fü' - 1111>.• 'm lrmpo C0'11)'el•11ll' o.• .fl:/11rlll08 e 
modas aos 110.w>x 118•ignr111ll's, resofreinog -<ttpprimil-os e 
dar-mos em i·e: 1/'el/1•.• m<iis <lua~ payi11as de lcit!tra cad<i 

] me: e um 1•omauce de autlt01· co11liecido no ./im do <•1111c. 


