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PREFÁCIO
A presente publicação - Antologia de Textos Inéditos de Alexandre Herculano - Tomo II insere-se na continuação do esforço, que tem vindo a ser levado a cabo, desde 2010, de dar
a conhecer um conjunto significativo de escritos procedentes da pena de Alexandre
Herculano, ocultos na sombra do anonimato, que os Estatutos da Sociedade Propagadora dos
Conhecimentos Úteis forçaram os redatores de O Panorama. Em 2010, lançámos Uma
Antologia de Textos Pedagógicos, colhidos desta publicação (1837-1868). Orientados por uma
preocupação pedagógica, compilámos 116 artigos que diziam diretamente respeito à temática
da “Educação”. 18 desses artigos – justamente os que tinham sido publicados nos três
primeiros anos de publicação do Jornal – eram da autoria de Alexandre Herculano. Na nota
introdutória dessa Antologia, fazemos uma promessa: dar continuidade a esse trabalho de
desocultação da autoria de fontes tão preciosas, particularmente, aquelas que diziam respeito
aos textos inéditos de Alexandre Herculano, publicados anonimamente no Jornal de que foi
fundador, diretor e principal redator entre 1837 e 1839.
Em 2021 editámos o Tomo I da Antologia de Textos Inéditos de Alexandre Herculano.
Nesse esforço de identificação dos respetivos textos e consequente edição, referimos que a
aparição desse primeiro tomo não era o cumprimento da promessa de 2010, mas tão-somente
ao esboço da obra em que continuamos empenhados em levar a cabo. Passado um ano –
sem nos afastarmos do rumo traçado – apresentamos a segunda parte deste trabalho
hercúleo, que ainda está longe der estar concluído: Antologia de Textos Inéditos de Alexandre
Herculano Tomo II.
Patrocinado, desde a primeira hora, pela Direção Geral da Cultura do Norte
(Programa de Apoio a Agentes Culturais), não podemos calar a nossa gratidão pelo apoio ao
projeto que temos entre mãos. À MUNDIS – Associação Cívica de Formação e Cultura, o
nosso mais profundo reconhecimento pela janela de oportunidade que nos oferece ao
disponibilizar aos povos – particularmente aos povos da lusofonia – o pensamento daquele
a quem Unamuno, admiravelmente reconheceu “nada menos que todo un hombre”, por
ocasião da sua visita a Vale de Lobos. Ao CECS (Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade) o nosso bem-haja pela chancela.
Os critérios enunciados no Tomo I são os mesmos que presidiram à elaboração deste
segundo volume: recordamo-los para que os leitores possam compreender as opções
assumidas:
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Nas transcrições textuais, procedemos, em nome da unidade da língua, à atualização
ortográfica do texto: ela se impõe em tudo o que não seja documento de um estádio
linguístico geral ou dialetal importante. Conservámos, todavia, as formas latinas ou alatinadas.
A deteção das variações de critério ortográfico, não só de artigo para artigo, mas do
próprio Herculano seria tarefa inglória, tendo presente que parte das discrepâncias poderão
ser da responsabilidade dos tipógrafos e não dos jornalistas (Baptista 1997, p. 117) 1.
Resistimos, por isso, à tentação de mexer na pontuação, conservando-a tal qual nos aparece
no original. A tomada de decisão a favor deste critério apoia-se em dois artigos de Alexandre
Herculano retirados de O Panorama, no primeiro dos quais, Herculano queixa-se que “uma
das coisas em que maiores incorreções e incertezas aparecem, no comum dos escritos, é a
pontuação” (Pan 1838, p 219) 2. Por tudo isso, manteremos a cadência da pontuação
existente, tendo-se, no entanto, efetuado a atualização ortográfica de todos os vocábulos.
Este critério parece-nos sensato, no entanto, no que à pontuação diz respeito, ele é
perturbado por uma constatação de última hora: há uma ligeira variação na pontuação entre
a versão digital que se encontra na Hemeroteca Municipal de Lisboa e a versão usada, que
corresponde ao exemplar que existe, em suporte de papel, no Arquivo Distrital de Vila Real.
Será que num dos casos se trata da versão original e no outro temos a versão corrigida, com
a resposta à queixa de Herculanos, contra o abuso dos tipógrafos? Por agora, limitamo-nos
a assinalar o problema/questão na esperança que futuras investigações encontrem resposta
para a questão aqui levantada.
A sequência dos textos na presente Antologia respeita a ordem pela qual aparecem n’O
Panorama, ou seja, o respeito pela ordem cronológica. Excecionalmente, desrespeitaremos
este critério, sempre que a publicação de um artigo esteja repartido por mais do que um
número, mantendo assim indivisa a peça jornalística. Este segundo tomo contém 50 artigos
publicados no ano de 1837. Desse conjunto há alguns que já foram identificados e
publicados, na Antologia acima referida, particularmente os três que dizem respeito à
temática da educação. Apesar disso preferimos mantê-los, para que se concretize o objetivo
da presente publicação: divulgar todos os escritos procedentes da pena de Herculano,
escondidos na capa do anonimato.

1
2

BAPTISTA, Jacinto – Alexandre Herculano Jornalista. Amadora, Livraria Bertrand, 1977, p. 117.
Pan 1838, p 219.
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O DOURO

Na serra de Orbion, não muito distante da cidade de sória, na Castela-a-Velha, tem
seu nascimento o Douro, que, saindo de uma grande lagoa, se despenha por alcantiladas
penedias, e, depois de regar extensos campos, vem findar o seu curso de 120 léguas (segundo
Nunes de Leão e o p.e Poiares) junto ao castelo de S. João da foz, onde forma a barra da
heroica cidade do Porto, que a todos os respeitos é a segunda do nosso reino. Em tão longa
carreira atravessa a Castela-a-Velha, Leão e a província do seu nome, fertilizando os arredores
das cidades de Aranda, Sória, Valhadolide, Osma, Toro, Zamora , Miranda, Lamego, e Porto:
rega também os territórios de Medina del Campo, de Simancas, praça forte, onde tem uma
famosa ponte, de Tordesilhas com outra ponte de dez arcos, e o distrito de Almazen,
povoado de excelentes vinhas Em Portugal corre tão rápido que não consente permanência
de pontes; e, alem das cidades que dissemos, fecunda o solo, abundante em frutos, azeite e
vinhos, das vinhas e povoações de4 freixo de Espada à cinta, de torre de Moncorvo, de S.
João da Pesqueira, de Provesende, de Mesão Frio, de Peso da Régua, de Penajoia, etc.…, até
pagar ao Oceano o tributo de suas águas, banhando as muralhas da fortaleza, de que
apresentamos uma vista aos nossos leitores. Muitos afluentes o engrossam no trânsito; e os
principais são o Pisuerga, o Carrion, e o bem conhecido Tormes, na Espanha; e em território
português o Côa, o Tua, o Sabor, o Barrosa, o Tâmega, o Ferreira, o Sousa, sem contar outros
de menos monta, e uma infinidade de ribeiros, que o fazem avultado. Com um concurso de
5
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tantos auxílios é o Douro rio caudal, porém a de suas margens ásperas, fragosas, difíceis de
cavar, e que por isso lhe estreitam o leito e violentam a corrente, faz com que seja contado
inferior ao Tejo, que se dilata majestoso por campos livres e planos muito antes da sua
embocadura. Contudo o erudito André de Resende, no livro 2.º das Antiguidades Lusitanas,
é de opinião contrária, afirmando que o Douro é mais copioso; e citando o antigo provérbio:
o Douro leva as águas e o Tejo as nomeadas, isto é a fama. Acresce porém, contra aqueles, que a
porção do seu leito salgado é muito limitada, ao passo que o Tejo é um vasto e extenso golfo,
como ponderámos em n.º 108. – Seja o que for, ambos foram bem conhecidos da
Antiguidade: o cantor da guerra púnica, Silo Itálico, os intitulava rivais do famoso Pactolo,
rio da Lídia, que, dizem, revolvia areias de ouro.
Hinc certant, Pactole, tibi Duriusque Tagusque.
Manuel de Faria e Sousa. Comentando o lugar de Camões, canto 6.º est. 53, em que
chama o Douro celebrado, diz assim: - “ É o Douro celebrado, porque assim o publicam os
antigos geógrafos, persuadidos da capacidade e frequência do seu Porto, do cabedal das suas
águas, e da bondade e cópia do seu pescado, e, finalmente, das riquezas das suas areias, pois
também entre elas se colhem grãos de ouro” – Porém ainda que não só este, mas outros
autores graves o digam, não nos consta que em nossos dias se tenha verificado esta última
particularidade.
Sabe-se que alguns infundadamente asseveraram que a vista das águas deste rio
infundia melancolia, e causava dores de cabeça; mas pelo contrário, longe de serem
perniciosas, são dotadas de virtude desobstruente, por causa da muita tamargueira, que cresce
pelas margens; pelo que há quem as inculque de proveitosa contra as opilações do baço.
Não obstante a veemência da corrente, e as grandes cheias, a que o Douro é sujeito,
e que já por vezes têm provocado horrorosas inundações, é navegável na maior parte do ano,
para mais de trinta léguas a contar da foz, A ida até acima da Torre de Moncorvo, donde
descem para o Porto barcos carregados com os géneros de agricultura do país. Esta
navegação está hoje mais desobstruída, porque em 1785 não passava no sítio do Cachão, a
20 léguas do Porto, próximos a S. João da Pesqueira, onde o rio tinha uma grande queda,
precipitando-se de umas fragas altas e escarpadas, e impossibilitando totalmente o uso dos
barcos, que se lhe não podiam aproximar. Pelos trabalhos mandados fazer pela companhia
das vinhas do Alto Douro, foram estes e outros obstáculos em grandíssima parte removidos1.

A propósito destes trabalhos, remetemos os leitores para a notícia intitulada – O Douro no sítio do extinto
do cachão – republicada em O Panorama (1844, p. 33). Ela não foi redigida por qualquer jornalista de O
1
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Resta-nos tratar da barra, foz, ou embocadura do Douro, ao que parecia obrigar-nos
especialmente a nossa estampa. Todas sabem quanto é difícil entrar: um banco de areia
variável da banda de fora, rochedos espalhados, baixos, restingas, as arrumações de areias, e
as alterações que produz cada inverno, a tornam sumamente perigosa, e se não fosse o auxílio
dos práticos, que residem na Foz, raros navios conseguiriam entrada; contudo é esta barra a
causa principal da opulência do Porto, e o canal do comércio das três províncias do norte do
reino. Para dar cabal ideia tanto da localidade, como das obras de que carece, já permanentes.
Já filhas das circunstâncias, seria necessário, não só ocupar largo espaço, mas também
apresentar uma planta exata da barra com as necessárias indicações; esta porém encontrará
o curioso no Tom 9 das memórias da nossa Academia das Ciências, em ponto grande,
abrangendo da Foz até Quebrantões, com a escala apropriada em braças. Tratou-a o hábil
engenheiro, o Sr. Luís Gomes de Carvalho, e acompanhou-a de uma memória, em que depois
de estabelecidos os princípios gerais para a restauração das barras dos portos formadas nas
fozes dos rios, se faz especial aplicação deles ao melhoramento da barra do Porto. A base
deste melhoramento é a igualação e colocação da margem esquerda a respeito da direita
existente, por meio dos esforços da arte, para suprimir e remediar os defeitos e desarranjos
da natureza; por isso que – “a desigualdade das duas margens é o foco de onde emanam
todos os males que se sofrem na barra da foz”.
O sítio da Foz é um lugar muito aprazível e muito frequentado na estação dos
banhos, tendo fácil e pronta comunicação, quer por mar, quer por terra, com a cidade do
Porto, donde dista obra de três quartos de légua, pouco mais ou menos; a população deste
lugar andará por tês mil indivíduos. Na proximidade está colocado sobre uma altura o farol
de N.ª Sr.ª da Luz. Todas estas localidades devem estar bem presentes na memória dos nossos
leitores pelos felizes sucessos do cerco da Cidade Invicta.

Panorama: foi, simplesmente, transcrita dos Annaes Marítimos e Coloniais, nº 5 de 1842. O artigo relata o
desenvolvimento dos trabalhos levados a cabo em pleno reinado de D. Maria I. Está ilustrado com uma
litografia, copiada de um desenho de A. J. de Vasconcelos, mostrando a vista do rio Douro no sítio do
extinto cachão. (Pan 1844, p. 33).
Essa inscrição refere:
IMPERANDO (Lugar de uma coroa real) D. MARIA I SE DEMOLIU O FAMOZO
ROCHEDO

QUE,

FAZENDO

AQUI

HUM

CACHAM

INACCESSIVEL

IMPOSSIBILITAVA A NAVEGAÇÃO DESDE O PRINCIPIO DOS SÉCULOS.
DUROU A OBRA/ DESDE 1780 ATÉ 1792
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A estampa que procede deste artigo é cópia de outra de um jornal estrangeiro; é,
porém, gravada por artista português, e damos como espécimen do considerável melhoramento
que em breve tempo adquiriu entre nós a gravura em madeira, arte há pouco desprezada, e
que já hoje esperamos ver subir ao auge da perfeição.
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A ANTIGA CIDADE DE PANÓNIAS

PANÓNIAS era uma cidade, que no tempo dos romanos existia onde hoje vemos um
lugar ou aldeia, chamada Assento, freguesia de Vale de Nogueiras, no termo de Vila Real. –
Nenhum dos antigos escritores, ou dos modernos falou desta cidade, senão o Padre Argote
(nas Memórias do Arcebispado de Braga) o qual a este respeito fez todas as indagações
possíveis, para com miudeza e exação de escrever os momentos que restam desta antiga
cidade do Portugal romano. Do seu livro tiramos nós em resumo a notícia que acerca dessa
antigualha vamos dar aos leitores, bem como a cópia das estampas que a acompanham.
A existência de Panónias está provada pelos vestígios de povoação romana, que por
aquele sítio se encontram, e que consistem em várias paredes e muralhas, que representam
ser de entulho de edifícios, e há tradição de que a pedra deles se conduziu para fabricar os
muros de Vila Real, de onde dita obra de três quartos de légua. «Quotidianamente, diz o
Padre Argote, os lavradores, quando aram arrancam pedras lavradas, e frisos de diferentes
feitios, como também telhas, tijolos, e telhões, tudo de barro muito fino e encarnado, que
não há por aquelas partes; e nas paredes da igreja e casas se acham, incorporadas nelas,
capitéis, bases, pedaços de colunas redondas, frisos, canos, e outras muitas obras, tudo de

9

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

mármore bem lavrado, e colunas de jaspe e pedra grã miúda e muito fina; e nas casas do
reitor daquela igreja se acham metidas nas paredes pedras com letreiros, e pela forma com
que estão assentadas mostram que foram ali postas para fazer corpo de parede, e não em
razão dos letreiros, o que tudo é prova evidente de povoação romana, juntamente com outras
antiguidades, que ali existem… .»
«Corrobora-se isto com muitos documentos do tempo de El Rei D. Afonso III e D.
Dinis que dizem se chamava aquele território de Panónias; e posto que não digam foi
fundação dos romanos, contudo vemos que o vulgo ainda hoje dá este nome às obras
romanas, que ali existem, e lhes chamam as Panoias de Vale de Nogueiras.»
Depois de mais de algumas reflexões para provar a existência daquela cidade romana,
Argote passa a transcrever as relações dos antigos monumentos que ali se acham, mandadas
pela câmara de Vila Real, e pelo pároco de Vale de Nogueiras à Academia de História por
ordem de D. João V.
Estas relações se limitam à descrição de um monte, que já entre a Honra de Galegos,
S. Pedro de Vale de Nogueiras, e o Lugar do Assento, no qual há muitas fragas, com uma
espécie de caixas abertas ao picão, facetadas, e, em algumas inscrições, o que tudo veio
acompanhado com vários desenhos representando todas as ditas fragas, os quais o Padre
Argote copiou na sua obra.
Estes fragões são onze: A sua forma é irregular, posto que seja em geral plana a
sumidade de quase todos. Estão colocados irregularmente pela encosta, uns ao sul, outros ao
norte, outros, enfim, ao nascente, em diversas alturas: - em todos eles há no cimo umas
espécies de tanques, de diferentes feitios, nuns mais, noutros menos: em alguns descem como
uns estreitos poços redondos ou quadrados, que parecem corresponder a aberturas
semelhantes, abertas horizontalmente nas faces laterais do penedo. Alguns destes fragões são
de notável grandeza, havendo-os de sete, nove, e doze varas de comprido: há para eles acesso
ou por escadas entalhadas na pedra, ou por uma rampa; finalmente, falta em alguns todo o
sinal de que aí houvesse meio fácil de subir ao seu cimo. A inscrição, que se acha na fraga
representada no princípio deste art.º é, segundo a lé Argote, a seguinte: Diis Severis Locatis in
Hoc Templo…… Gneus Caius Calpurnius Refinus; que quer dizer: Gneo Caio Calpurnio Rufino ….
Aos deuses severos alojados neste templo. – No próximo artigo daremos a vista de outro destes
curiosos penedos, e falaremos do seu uso e significação.
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PANOIAS II
(Continuação do artigo anterior)

A existência das fragas de que fizemos menção no artigo antecedente torna necessário
que demos aqui uma breve notícia das divindades e templos dos romanos, visto que estas
fragas são efetivamente monumentos religiosos que entre nós deixou aquele povo
conquistador.
Tinham os romanos entendido que havia diversas divindades: umas habitavam no
céu, outras na terra, outras, finalmente, no inferno. Os templos e altares dedicados a este
último eram em lugares profundos e subterrâneos. Deve-se, porém, advertir que havia muitas
castas de templos, e que estes se compunham de diversas partes: o templum templo, ou igreja:
o fanum era um lugar sagrado sem edifício: o sacelum correspondia às nossas capelas, ás vezes
sem teto: tesca chamavam aos lugares consagrados a alguma divindade, e situados nos
desertos, e sítios agrestes e ásperos. À parte do templo, em que a estátua do deus estava
colocada, davam o nome celta, e ás vezes no mesmo templo havia muitas destas celas.
Das inscrições do monumento, representado no artigo antecedente, e do que vai
junto a este artigo se conhece claramente que estas fragas eram templos, e de serem abertos
e entalhados na encosta de um monte, bem como da denominação de severos, que se dá aos
deuses, se colhe que eram dedicados aos deuses infernais. Parece que ali havia algumas
estátuas cujos vestígios se encontram numa das fragas cuja vista omitimos por não multiplicar
estampas inteiramente semelhantes.
Mas eram estas fragas muitos templos ou somente um? Algumas, pelo menos
constituíam um único templo, e talvez todas elas não formavam mais do que um ou dois.
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Este ou estes eram daqueles a que chamavam fana, por serem apenas entalhados na pedra,
sem edifício algum ali levantado.
Havia nos templos aras, que era onde se faziam os sacrifícios. As aras dos templos
consagrados aos deuses superiores eram altas e chamavam-lhes altares. Em cada templo havia
muitas aras; se o templo era dos deuses celestiais sempre era ímpar o seu número; isto é de
três, cinco, sete ou nove; se era dedicado aos deuses terrestres ou infernais, devia ser o
número par. Daqui se vê a razão por que nestas fragas não há altares erguidos, antes pelo
contrário parece que os côncavos abertos na rocha serviam de aras. Lançando-se neles o
vinho e o leite que se ofereciam aos deuses, e servindo também para ali se consumirem os
corpos das vítimas. Os orifícios que se acham nas fragas, parece que serviam para se encaixar
alguma coisa conducente ao sacrifício, ou relativa ás vítimas e rezas, ou aos vasos e
instrumentos de que em tais sacrifícios usavam.
A inscrição que se lê na parte direita da pedra representada no principio deste artigo,
significa: “Gneo Caio Calpurnio Rufino, barão consular dedicou este lago eterno, com este
templo, em que se queimam as vitimas, aos deuses e deusas, e a todas as divindades e aos
dos lapitas (?)” - A inscrição da esquerda da fraga diz: “ G.C.C.Rufino, V. C. dedicou esta
obra com este templo aos deuses, e este é o lago, onde por voto se mistura (?)” – O letreiro
do meio é em carateres desconhecidos, provavelmente os de que usavam os espanhóis, sobre
o que se pode ver a dissertação do Padre Argote, de quem também são as interpretações que
acima ficam transcritas.
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O C ABO DA BOA ESPERANÇA

O célebre Cabo da Boa Esperança foi descoberto por Bartolomeu Dias em 1487.
Puseram-lhe então os portugueses o nome de Cabo tormentos, pelas muitas dificuldades que
encontraram ao dobrá-lo. Voltando ao reino de Bartolomeu Dias, D. João II, esperançado
em que o descobrimento deste cabo abriria as portas do tão cobiçado Oriente, lhe pôs o
nome de Cabo de Boa Esperança, nome que sobreviveu à glória e poder da nação portuguesa,
que primeiro rompeu esta barreira dos mares orientais.
Em 1497 partiu de Lisboa a armada de Vasco da Gama para o descobrimento da
Índia, intenção que levou a cabo, com tanta honra do seu nome e espanto da Europa. Este
ousado e feliz capitão foi o segundo que dobrou aquele Cabo, passando além dele a 22 de
novembro daquele mesmo ano.
Por muito tempo a angra espaçosa que está junto com este cabo apenas era
frequentada por alguns dos navios que andavam na carreira da Índia e que nela iam fazer
aguada. Em 1650 os holandeses formaram no distrito do Cabo uma colónia, nas margens do
Rio do Peixe, mas depressa a abandonaram por causa do mau ancoradouro, e foram-na
assentar na baía da Alagoa, que lhe fica ao Norte. Passados tempos mudaram ainda outra vez
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de local, passando a colónia para onde presentemente está a povoação chamada Cidade do
Cabo.
Gradualmente aumentaram os holandeses a colónia, cujos limites foram em breve
quase os que hoje tem. Possuíram-na quietamente até 1795, ano em que dela se apoderaram
os ingleses. Foi-lhes restituída em 1802 pelo tratado de Amiens: os ingleses retomaram-lha,
contudo, em 1806; e desde então até hoje ficaram estes na posse dela.
O território que presentemente ocupam os colonos tem de extensão de leste a oeste
600 milhas, e de norte a sul 233, contendo assim 140000milhas quadradas. Posto que por
este espaço haja alguns terrenos de bons pastos, a maior porção de terreno é de areal çafaro,
ou coberto de montanhas escalvadas e intratáveis: isto não se deve entender do distrito
oriental de Albany, ou do país de Cafres, que fica além das raias da colónia, o qual pela maior
parte está coberto de rica e robusta vegetação.
Todo o território que os ingleses possuem divide-se em cinco distritos, a saber: o do
Cabo, o de Stellenbosch, o de Zwellendam, o de Graaf Reynet e o de Albany. A capital da
colónia é a cidade do Cabo, a qual está situada numa encosta de suave declive, que vem
morrer ao mar. Exceto por este lado, por todos os outros a rodeiam abruptas montanhas.
A cidade é regular e bem construída. Ministra-lhe abundantes águas uma ribeira
abundante que desce da montanha chamada de Mesa. Tem muitas ruas de grande largura,
com canais de água que correm pelo meio os quais são acompanhados de um e outro lado
por fileiras de árvores, outras ruas são estreitas e mal calçadas, todas porém são direitas e
tiradas a cordel, formando nas esquinas ângulos retos. As casas são geralmente de pedra, e
caiadas, tendo o maior número delas dois andares, e os tetos de terraço. As praças são
espaçosas e dão à cidade um ar alegre; numa delas é o mercado, noutra reúnem-se os
hortelões e talhantes e há ainda outra que serve para a tropa fazer exercício. Esta fica entre a
cidade e o castelo, e tem mais duas dos lados, todas cercadas de boa casaria. O castelo está
lançado um pouco a leste da povoação, e é defendido com larga escavação e fortes bastões.
Estão ali várias repartições administrativas, e tem além disso acomodações para mais de 1000
homens, com armazéns para artilharia, munições e mantimentos. Os quartéis, que a princípio
foram destinados para celeiros e para hospital, ocupam parte de uma das faces da praça
principal. É um edifício espaçoso e pode conter no andar de cima 4000 homens. Os outros
edifícios públicos são a igreja calvinista, o tribunal de justiça, a igreja luterana, o corpo da
guarda e o teatro.
Fora da cidade, na encosta da Montanha da Mesa está a casa do governo, e um
formoso passeio público, espaço alongado, que contém obra de quarenta beiras de terra
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feracíssima, divididas com filas de carvalhos em quarenta e quatro repartimentos. Em parte
deles costuma semear-se plantas raras e curiosas da África, e fazer experiência nas produções
da Europa e da Ásia, que podem ser mais úteis à colónia. Pela mesma encosta vêem-se
espalhadas agradáveis casas de campo, cercadas de plantação e jardins.
A célebre serra chamada Montanha de Mesa, cujo topo do norte é um dos pontos
mais eminentes do Cabo, que se estende de leste a oeste por espaço de duas milhas. O plano
que tem no cimo está 3.582 pés acima do nível da enseada, e as encostas que dali descem são
ásperas e árduas. Para o lado do sul a descida é em socalcos, no mais baixo dos quais há
várias gargantas, que saem para a cordilheira que atravessa toda aquela península. Os dois
morros do topo, um chamado Píncaro do Diabo, e outro Cabeça do Leão, não são mais do
que ramos da Montanha da Mesa. Aqueles cortes que ali se veem, fê-los o tempo, ajudado
pelas enxurradas, que arrancaram as partes mais leves menos compactas, separando a serra
em vários cumes que ainda se tocam muito acima da base comum: a altura do primeiro morro
é de 1.315 pés e a do segundo 2.160. O Píncaro do Diabo é cheio de quebradas, mas o cume
da Cabeça do Leão é um pedregulho maciço, talhado e afeiçoado como por arte, e parecido
com o zimbório de Mafra, posto sobre um outeiro de forma cónica.
No Cabo costumam dividir o ano em dois períodos: a monção boa e a monção má;
mas podiam-no dividir como nós em quatro estações. A primavera, desde o princípio de
Setembro até o de Dezembro, é ali o tempo mais agradável: o verão, de Dezembro até Março,
é o de maiores calores: cai o Outono desde Março até Junho: corre então vário tempo: de
medíocre limpo, e suficientemente agradável por Junho: o inverno vem por finais de Junho
e dura até Setembro, com dias claros, mas com outros de tempestade, chuva e frio. As
ventanias mais gerais são do noroeste e sudoeste. Começam as primeiras por fins de maio, e
duram até agosto, entrando às vezes por setembro. Sopra do sudoeste o resto do ano; e
quando aparece certo nevoeiro sobre a montanha, vem ás grandes rajadas. Quando há
comportamentos destes, o aspeto dos astros é espantoso e terrível. As estrelas apresentamse maiores, e parece que dançam: a lua também parece que treme e os planetas apresentam
uma cauda semelhante à dos cometas.
A cidade de Graham é a segunda povoação de colónia e a capital dos distritos
orientais. Foi fundada em 1820 por três mil e setecentos colonos, mandados de Inglaterra de
propósito para isso. Contém agora, pouco mais ou menos dois mil habitantes, e seiscentas
casas, intercaladas de jardins e passeios. O mais notável edifício é a igreja, de gosto gótico,
posto moderno. O comércio desta cidade tem aumentado rapidamente, e já é bastante
considerável.

15

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

Posto que grande porção de montanhas do Cabo seja de granito, ainda ali não se tem
encontrado nenhuma substância mineral de valia. As produções principais do país são lã,
gado, cavalos, peles, trigo e vinho. Em algumas partes, particularmente para lá de oeste, dão se as frutas dos trópicos como as goiabas, as romãs, e as laranjas; quanto aos frutos indígenas
da Europa, dão-se excelentemente todos em qualquer parte dos cinco distritos. goiabas
Falta-nos falar da história interna da colónia, o que rapidamente faremos. Reduz-se
toda a dizer que desde o princípio até quase o presente não se tem praticado senão atos
violentos e cruéis contra os naturais, que são os povos chamados Hotentotes. Os colonos
holandeses percebendo que para os selvagens não havia presente como o das bebidas
espirituosas, começaram por comprar-lhes largas porções de terreno a troco de aguardente;
mas depois assentaram que tirando-lhas à força saíam mais baratas. Não houve espécie de
crueldade que não cometessem, de modo que, quando os ingleses conquistaram a colónia, o
país, que fora muito povoado, não continha já dentro dos limites da colónia, senão 1.500
Hotentotes, reduzidos à mais abjeta escravidão: mas parece que por muitos anos os ingleses
não ficaram a dever nada em barbaridade aos seus antecessores.
Abster-nos-emos aqui de escrever por miúdos acerca dos Hotentotes, porque o
guardamos para um artigo especial.
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CUSTUMES DOS CURDOS
Na Ásia central há um país montanhoso, que confina com a Pérsia, e a Turquia: é
limitado ao norte pela Arménia, ao ocidente pelo rio Tigre, ao oriente pelas planícies de
Iraque e de Azerbaijão, províncias persas, e ao sul pelo território turco de Bagdad. O espaço
compreendido dentro destes limites é o Curdistão propriamente dito, mas as tribos
vagabundas dos Curdos, se encontram dispersas em muito mais ampla extensão de país. Para
se fazer ideia do terreno do Curdistão, imagine-se um imenso agregado de pequenas serras
encadeadas, cortadas em uma ou outra parte por cordilheiras mais elevadas, que tem na sua
maior altura terrenos espaçosos, e lisos, como acontece em outras partes da Ásia, e que por
sua extrema elevação são expostas a intenso frio.
A propriedade mais distinta do carácter do povo, que as habita é uma independência
feroz, que tem constantemente mantido no decurso de vinte e três séculos. Já no tempo de
Xenofonte, que os menciona pelo nome de Kardouchoi, era uma nação guerreira, e que não
reconhecia senhor. A mesma denominação lhes é igualmente aplicável no tempo presente. É
verdade que os seus chefes montanheses geralmente reconhecem a autoridade de um
soberano, mas esta supremacia nunca se estende ao direito de intervenção no governo no
interior do país. Como formam uma fronteira de separação entre a Pérsia e a Turquia, o seu
respeito e homenagem política é repartido entre os governantes dos dois impérios. Os
distritos meridionais ocidentais prestam fidelidade ao governo turco, e os que ficam mais ao
norte e ao oriente declaram-se debaixo da proteção do monarca da Pérsia: mas como Sultão
tem menos proporção do que o Persa para cobrar os tributos, e exigir o serviço militar, cabelhe por este motivo a mais extensa porção daquela infértil homenagem.
Os Curdos nunca viveram debaixo da obediência de um só chefe; mas o principal de
cada tribo exercita as funções da soberania dentro do seu próprio território: o mais poderoso
destes feudatários é o Walli ou príncipe de Ardelan, província grande do Curdistão Persa. “O
meu país (dizia ele a Sr. John Malcolm em 1810) tem quase duzentas milhas de comprimento,
e quase outro tanto de largura. Nós devemos e pagamos feudo aos reis da Pérsia, mas estamos
isentos da severidade do governo, que frequentes vezes arruína os nossos vizinhos que
possuem férteis campos, e ricas cidades. Ardelan é fraca tentação para os invasores. Em nada
abunda (acrescentou sorrindo), exceto homens valentes e em cavalos robustos.”
Os hábitos dos Curdos são como os das outras tribos pastoris de outros lugares da
Ásia. As montanhas fornecem-lhes sustento para os rebanhos, em que toda a sua riqueza
consiste, e abrigo seguro para si e suas famílias. Descem as planícies no começo da Primavera
para cultivar a terra, e no Verão para ceifar as searas. São diversos os projetos do terreno e
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os vales fertilíssimos, e além de muitas variedades de grão, dão numerosas colheitas de linho,
algodão, tabaco, e iguaria, que ali previne o açúcar.
Os Curdos, habitantes de um país montanhoso, vivendo alternativamente em tendas,
ou barracas e em casas, diferentes dos árabes Beduínos naqueles pontos de distinção, que
pelo comum se dão entre os habitantes de serras e os domiciliários das planícies; mas por
certo os igualam, se não os excedem, na inclinação ao roubo de toda a forma. Não são menos
espertos do que ousados no roubo. Pessoalmente é raça mais nobre de homens do que os
Árabes; e por terem muita mais coragem é muito mais difícil intimidá-los para não atacarem
os viajantes, e as caravanas. Tendo algumas qualidades respeitáveis como nação, todavia suas
paixões são violentas e ferozes, e como tem menos ocasiões de roubar do que os Árabes,
andam mais ansiosos de aproveitar as que lhes ocorrem. O povo habita entre o Tigre e o
Eufrates, que tem vagas razões para conhecer toda esta gente, tem um provérbio, que mostra
bem a sua opinião acerca do povo de que tratamos: usam dizer que os “os Yezideus são
piores que o diabo, os Árabes piores que os Yezideus, e os Curdos ainda piores que os
Árabes.” Elogio de três povos em bem poucas palavras!
Todavia não assassinam a quem não resiste e são como os Árabes, diligentes
observadores dos deveres da hospitalidade. Nenhum molestará o estrangeiro com quem tiver
comido, nem consentirá, que em sua posse, ou coisa que lhe pertença, sofra dano algum das
suas portas para dentro.
Ouçamos acerca deles um viajante moderno – “Em suas cabanas repousamos e
dormimos sobre o mesmo tapete a par de cinco ou seis Curdos, homens da mais fera
aparência, que temos visto, e ao mesmo tempo a nossa bagagem estava toda dentro da mesma
casa, e nosso peito completamente à mercê dos punhais, que cada um deles trazia à cinta:
contudo isso acordamos com perfeita segurança e nos deixaram partir em paz. Foi isto no
Curdistão próprio, porque a América é também habitada em grande parte pela mesma nação.
– Quando nos preparávamos para deixar a capital da Pérsia com intenção de atravessar pela
Arménia para o Mar-Negro, desfaleciam nossas esperanças de concluir a salvo a viagem, pelo
que tínhamos ouvido dizer de um poderoso salteador Curdo, que infestava o caminho, junto
à estreita garganta das montanhas de Dahar, a quatro jornadas de Erzerum. Fomos
informados de que, visto o ponto que ocupava, havia pouca probabilidade de escapar sem
ele dar fé de nós; e de que até à embaixada britânica na corte da Pérsia se via obrigada a darlhe uma espécie de presente anual, para que os seus fardos vindos de Inglaterra não fossem
saqueados. Esta notícia nos pôs em grande sobressalto quando chegamos a Dahar, ao
atravessar as 600 milhas, que há entre esta e Teerão. Finalmente, o guia que tínhamos
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assalariado na jornada antecedente para nos conduzir por entre gelos não trilhados e que,
com uns sapatos próprios para a neve e as pernas bem ligadas, tinha galgado, sem mostras
de cansaço, vinte e cinco milhas. Trouxe-nos ao cimo de um monte, donde descobríamos
muito em baixo um estreito e profundo vale. O guia dirigiu a nossa atenção para um agregado
de pontos negros que se viam sobre a neve e informou-nos que ali era a aldeia de Dahar,
habitada pelo capitão de ladrões e sua gente. Era nosso desejo e intenção seguir pelo meio
do vale até à povoação imediata; mas o guia declarou que não podia ir para diante, e o mesmo
fizeram os almocreves por causa do gado cansado: então refletimos que seria impossível
descer o monte e atravessar a aldeia sem nos verem e portanto resolvemos que era mais
seguro mostrar confiança, invocando a hospitalidade daquele chefe, do que indicar nossas
suspeitas, intentando passar adiante.
O nosso guia galgou pela serra abaixo adiante de nós para noticiar a nossa chegada ao chefe
e, quando chegámos ao vale, já ele vinha de volta e conduziu-nos à que bem podemos chamar
caverna daquele leão curdo. Logo à entrada, estavam alguns homens muito mais bem
vestidos do que andam comummente os habitantes de tão pequenos lugarejos. Assim que
chegámos, um homem muito robusto e marcado das bexigas, veio a nós e ajudou-nos a
desmontar. Tinha um jaleco escarlate e seu turbante de seda; as suas maneiras em geral eram
conciliadoras, posto que os sobrolhos, um tanto carregados, neutralizassem a afabilidade e
bom humor que exprimiam as demais feições. Era o chefe em pessoa. Fomos introduzidos
num aposento, separado da estrebaria por uma parede de três pés de altura; era comprido e
estreito e, no comprimento, repartido em três porções iguais; a do meio era uma passagem
descoberta da entrada para o lugar do fogão e, entre este e as paredes dos lados, o chão estava
coberto de esteiras, peles e tapetes, por onde se encostavam alguns homens de meia idade
fumando nos seus cachimbos. Houve entre eles um breve rumor quando passámos e deramnos lugar a um lado do fogão. Desenrolámos ali os nossos tapetes e sentámo -nos em cima.
Era nosso costume ordinário arranjarmo-nos por outra forma e, se estava muita gente ou se
faziam bulha no quarto que nos destinavam, pedíamos-lhes que se retirassem. Porém, a nossa
atual situação não nos dava essa faculdade. Dentro de dez minutos veio o chefe e assentouse do outro lado; e, subsequentemente, entraram os outros homens, que tínhamos visto à
porta, até que o aposento quase se encheu de Curdos, todos de olhar penetrante, com seus
punhais à cinta, fumando nos cachimbos e observando-nos as ações, com grande atenção.
Unicamente o chefe tinha um cachimbo por onde o fumo passava por água antes de chegar
à boca.: e, quando nós o víamos assim entretido a fumar e fazendo festa a um galante
rapazinho, que era o mais pequeno dos seus filhos, se nos entregássemos às próprias
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impressões, diríamos que estavam presentes outros muitos homens com mais cara e mostras
de ser qualquer deles o famoso salteador de quem tínhamos ouvido falar. Entre as coisas que
observámos, não era a menos divertida o notar a humildade, paciência e bom humor do
nosso criado Persa Ali, enquanto nos arranjava o jantar, em vez da sua habitual carranca e
maneiras altivas. A ceia dos Curdos aprontou-se mais depressa que o nosso jantar: consistia
ela numa quantidade enorme de trigo cozido, com alguns bocados de carneiro e temperado
com manteiga derretida. Eram inumeráveis as mãos a sondar dentro do vasto caldeirão os
avulsos pedaços de carneiro e a juntar em bolinhas, acomodadas ao espaço da boca, o grão
cozido de forma que, em breves audiências, já se começava a ver o fundo.
Quando o manjar apareceu, o chefe mostrou-nos desejos de que comêssemos com eles; mas,
como tínhamos mandado preparar uma galinha, rejeitámos sem advertirmos na vantagem
para nós desta proposta, porque os Curdos como os Árabes raras vezes ofendem a quem
comeu com eles. Ele então disse que esperava para comer connosco, e mandou por de parte
um prato da sua iguaria para nos servirmos.
Pronto o nosso jantar, veio sentar-se connosco e, rejeitando o garfo e a faca com certo
desprezo, foi com toda a liberdade comendo à mão do que mais lhe agradava dando, de
quando em quando, alguns bocadinhos ao seu pequeno, de maneira que, com sua ajuda,
limpámos completamente a comida, com grande desgosto do nosso criado que, de ordinário,
comia dos nossos sobejos.
Quando chegou o tempo de nos deitarmos, aventurámo-nos a mostrar os nossos desejos que
se retirasse aquela gente. O chefe imediatamente proferiu algumas palavras, com que se
foram, ficando só ele e um velho de barbas brancas. Estiveram até depois da meia-noite, que
veio o café, e o chefe ofereceu-me, por estar ainda acordado, uma taça dele e logo depois
saíram ambos. Julgámos que deixara ficar para que os seus não desencaminhassem algum
objeto nosso. Pelas quatro da manhã voltou sozinho e sentou-se a fumar até perto das oito:
então, estando fechados os nossos fardos, saiu para dar ordem aos arranjos para a nossa
partida. Refletimos que era justo e prudente presenteá-lo com um ducado holandês em ouro
pelo agasalho. Esta soma, ainda que não era equivalente ao nosso susto, dobrava a quantia
que em outras partes costumávamos pagar. Portanto enviámos-lhe ali com aquela moeda;
porém, voltou dentro em pouco restituindo-a e asseverando que o Curdo não lha quisera
receber. Quando estávamos para montar a cavalo oferecemos-lha de nossa própria mão e
recebeu-a sem hesitar e agradecendo, porque ficaria mal ao seu brio tê-la aceitado da mão de
um Persa e, demais a mais, criado de servir. Acompanhou-nos a pé até à saída da povoação
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e, ali, mostrando-nos o caminho que devíamos seguir, fez a sua cortesia, desejando-nos boa
jornada e retirou-se.
Enquanto estávamos em casa do chefe, julgávamo-nos em perfeita segurança à exceção de
algumas pequenas gatunices que os seus nos pudessem fazer sem a sua conivência. Mas,
assim que saímos, não deixámos de recear que, ou com seu consentimento ou sem ele,
fôssemos seguidos e roubados por alguns daqueles com quem estivemos. Nada disto
aconteceu, mas não largámos o medo enquanto não nos vimos a quarenta milhas de Dahar.
Não obstante a vigilância do chefe quando éramos seus hóspedes, alguns sempre quiseram
dar-nos motivos para nos confirmarmos em nossas suspeitas. Por exemplo: um de nós, ao
acordar pela manhã, achou falta do lenço e, depois de uma busca mui cuidadosa, viu-o, com
grande admiração sua, à roda da cabeça do homem que tratava dos cavalos. A impudência
em assim mostrar o efeito roubado pareceu tão rara que, a não ser a singularidade do padrão
do lenço, pôr-se-ia em dúvida a sua identidade. Contando-se o caso ao chefe e falando este
com o homem, o ladrão afirmou descaradamente que o dono lho tinha dado. Mas, como isto
lhe foi negado e o chefe o mandou restituir, arrancou o lenço da cabeça e atirou com ele com
modos de agastado e de insolente.
Aconteceu outra anedota com o mesmo lenço que, posto não tenha relação com o nosso
assunto, é digna, contudo, de referir-se. Três dias depois de sairmos de Dahat, pousámos em
casa de um turco em Aloor e, no dia seguinte, chegámos a Erzerum. Nós a chegar e, quase
ao mesmo tempo, um homem com o lenço que tinha esquecido em Aloor e que o turco nos
mandava entregar em Erzerum, distância nada menos de vinte milhas. O homem, apenas os
criados lhe disseram que estava entregue a quem pertencia, foi-se logo embora, sem pedir
nem esperar recompensa do seu trabalho.”
Afirmam alguns escritores que o país hoje habitado pelos Curdos é o solo da antiga Assíria,
propriamente dita.
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A PREGUIÇA
As preguiças formam no sistema do barão Cuvier a segunda série onde mamais
desdentadas; não porque elas não tenham dentes, mas porque lhes faltam absolutamente os
incisivos. Estes animais também se denominam tardígrados pela morosidade do seu passo.
Há duas espécies, ambas indígenas, da América Meridional: a preguiça maior (bradipus
didactylus Cuv.), com duas unhas nas mãos e três nos pés, sem nenhuma cauda e pelo
tamanho do carneiro comum; e a preguiça menor (bradypus didactilus)
muito mais pequena que a precedente e com três unhas nos pés e nas mãos. A
primeira é a representada na nossa gravura: Walerton, em suas excursões pela América do
Sul, descreveu-a excelentemente e corrigiu muitos erros, que ainda há poucos anos vogavam,
tocante à sua história natural. Extrairemos o que passamos a dizer da elegante e acreditada
relação deste viajante.
“ Os que têm escrito acerca deste singular animal relataram que estava num contínuo
estado de constrangimento; que era proverbialmente vagaroso e como um prisioneiro no
espaço; que apenas acabava de consumir todas as folhas da árvore a que subira, se enrolava
como uma péla e se deixava cair no chão. Porém, nada disto é inteiramente verdadeiro.
Se os naturalistas, que escreveram a história da preguiça, tivessem corrido os desertos
para examinar a sua habitação e economia, não teriam tirado as conclusões precedentes e
aprenderiam que, se todos os mais quadrúpedes se devem descrever quando estão em pé
sobre o chão, a preguiça é uma exceção desta regra e a sua história deve ser escrita quando
ela anda sobre as árvores.
Esta singular criatura é destinada pela Natureza a nascer, viver e morrer nas árvores.
É um animal raro e solitário e, como é bom alimento, nunca pode escapar. Habita as florestas
remotas e sombrias, onde as cobras moram também, onde os mosquitos que mordem
cruamente, os escorpiões, os pântanos e os inumeráveis arbustos e matos espinhosos
obstruem e vedam o passo ao homem civilizado.
Como são quase sempre os índios e os negros a gente que apanha a preguiça e a traz
aos europeus, pode-se daqui conjeturar que as narrações europeias, que até ao presente
tivemos acerca deste animal, não foram escritas com a mais leve intenção de enganar o leitor
ou dar-lhe uma história exagerada mas que esses erros nasceram de examinarem a preguiça
naqueles lugares, para os quais a não criara a Natureza.
As suas pernas dianteiras, ou para melhor dizer, os seus braços são compridos em
demasia, ao passo que as posteriores são muito curtas e parece que foram retorcidas em
forma de saca-rolhas. Tanto uns como outras, pela sua configuração e pelo modo porque
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aderem ao corpo, são inteiramente incapazes de obrar em direção perpendicular, ou de a
sustentar em pé no chão como os corpos dos outros quadrúpedes se sustêm sobre as pernas:
pelo qual motivo se a puserdes em terra, a barriga lhe tocará o chão. Concedendo porém que
se possa ter nas pernas, como os outros animais, ainda assim se vê embaraçada, porque lhe
faltam o que chamamos solas dos pés, e tem as garras muito agudas, compridas, e recurvadas;
por maneira que para se ter em pé necessita firmar-se nas extremidades, como um homem
que tentasse andar de gatinhas apoiando-se nas pontas dos dedos das mãos e pés; posição na
verdade muito penosa. Em uma superfície totalmente lisa a preguiça ficaria estacionária; mas
como o chão é em geral escabroso, e desigual, porque tem pequenas excrescências, como
pedras, raízes de ervas etc..., o animal move-se para todos os lados as pernas anteriores para
se agarrar a alguma coisa, e quando o tem conseguido se empurra para diante, e assim vai
caminhando, mas de um modo tão vagaroso e desconcertado, que daí lhe veio o nome de
preguiça. E na verdade o seu olhar e gestos evidentemente mostram a sua desagradável
situação; e como então solta uma espécie de gemido, temos razão para concluir que não está
muito á sua vontade.
Mr. Waterlon teve uma Preguiça muitos meses, e tirava-a várias vezes de casa para a
rua, a fim de observar os movimentos. Das portas para dentro, a sua estação favorita era nas
costas de uma cadeira; e depois de ter lançado todas as pernas ao topo da cadeira, se deixava
ficar pendurada horas inteiras; e muitas vezes dava sinal de si com um grito rouco e lastimoso.
Este grito lhe fez lembrar o nome de Ai, como lhe chamam os Franceses e Ingleses,
por se assemelhar àquela palavra.
A Preguiça, no estado bravio, passa a vida inteira nas árvores, e não as larga senão à
força, ou por algum acaso. A providência, que tudo regulou, dispôs o homem para caminhar
pela terra, a águia para voar na extensão do ar, e o macaco e o esquilo para andarem nas
árvores; porém todos estes podem trocar as suas situações relativas sem experimentarem
grandes inconvenientes; mas a preguiça é condenada a consumir a vida sobre as árvores, e
ainda é mais singular que não seja sobre os troncos, como o esquilo, e o macaco, mas debaixo
dos troncos; porque se move suspensa dos ramos, descansa pendurada deles, e dorme da
mesma maneira. Para este fim precisava ela uma organização muito diferente da dos outros
quadrúpedes conhecidos, e com efeito toda a sua configuração, na aparência grosseira e mal
concertada, é bem-adaptada ao seu modo de viver.
Não se julgue que este animal passa no seu estado natural uma vida angustiada, e que
lega à sua cria uma existência tristonha e miserável, pelo contrário ele goza da vida a seu
modo, como outro qualquer animal e a sua extraordinária figura e hábitos singulares, são
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outros tantos argumentos para admirarmos a harmonia das maravilhosas obras da
Omnipotência.
O autor, de que extraímos isto, conta que tendo apanhado uma preguiça, que não
podia dar passada no meio de um areal, onde algum caso a levara, foi-a conduzindo por meio
de um bordão, a que ela se agarrou, para a árvore mais próxima; descreve assim a sua fugida.
Ela fugiu com uma maravilhosa presteza, e num minuto se pôs no topo da árvore.
Tomou então a sua ordinária postura, e se agarrou a um ramo de árvore imediatamente; e
assim prosseguiu para o interior do bosque. Eu fiquei parado a olhar, pasmado de tão
estranho modo de andar, e a fui seguindo coma vista até que as ramagens estreitamente
enlaçadas ocultaram-ma.
A preguiça tem a cabeça curta, e redonda à semelhança do gato. O cabelo tem uma
particularidade diversa dos outros animais, que penso tem sido omissa pelos naturalistas: é
grosso áspero nas pontas, e vai gradualmente estreitando para a raiz, onde é tão fino como a
mais transparente teia de aranha.
A pele tem uma cor de musgo que cresce nos troncos das árvores, que é bastante
difícil distingui-la entre estes quando está parada.
É provérbio entre os Índios que quando se levanta o vento a Preguiça começa a
viajar; em tempo sereno permanece tranquila, não querendo provavelmente agarrar-se às
extremidades frágeis dos ramos, receando que quebrem com ela ao passar de umas para
outras árvores: mas logo que se ergue vento os ramos das árvores próximas enlaçam-se, e
então a Preguiça apega-se a eles, e prossegue a sua jornada com segurança. Naquelas selvas
raras por vezes há um dia inteiro de calmaria. O vento geral de ordinário passa pelas dez
horas da manhã, e assim a Preguiça pode pôr-se em marcha depois de almoço, e despejar
muito caminho antes de jantar. Ela anda com passo sofrivelmente cheio, e se a vissem passar
de uma árvore para a outra, como eu vi nunca vos viria a ideia chamar-lhe a Preguiça.
Já se vê ser falsa a história de nunca este animal desamparar uma árvore sem a
despojar da última folha: porque nas remotas florestas dos trópicos, em que habita, tocandose as árvores mutuamente, por serem muito densas e em grandíssima copia, era lhe mais fácil,
como acontece na realidade, remover-se para a árvore adjacente do que vir ao chão para
buscar novo pouso. Diz o nosso autor: “ durante muitos anos em que eu girei pelos bosques
do novo mundo, nunca vi uma árvore naquele estado de nudez; e posso arriscar uma
conjetura, que ao tempo que o animal acabasse com a última das folhas velhas haveria já
nova caiada nos troncos que desfolhasse primeiro, e pronta para ele começar de novo: tão
rápido é o progresso da vegetação nesses países”.
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A Preguiça pare, e amamenta os filhos como os quadrúpedes ordinários: tem só um
de cada parto; este logo que nasce se agarra ao pescoço da mãe até ganhar força e tamanho
suficiente para andar sozinho.
As Preguiças são de vida tenacíssima. Tem-se visto já algumas a mexer com as pernas,
a exibir outros sintomas de vitalidade, meia hora completa depois de lhes arrancarem o
coração, e outras vísceras. Waterton viu o coração de uma bater ainda meia hora depois de
fora corpo; e acrescenta que o veneno wourali

1

parece ser a única coisa, que a faz acabar

prontamente. Uma seta ensopada nela mata uma Preguiça em obra de dez minutos.
Os índios dão muito apreço à carne destes animais; e por isso andam de contínuo à
caça deles.

1

Usam deste veneno todos os selvagens, que habitam entre o Rio Amazonas, e o Oreneco. Tão certo efeito
faz nos animais grandes, como em pequenas aves. Destrói tão brandamente a organização, que a vitima não
dá mostras de dor; esvai-se a vida sem convulsões; e a carne e o sangue não contraem qualidade alguma
nociva, e podem comer-se com toda a segurança. Os Índios o preparam com o maior mistério, e cerimónias
supersticiosas. – Uma espécie de videira dos desertos, chamada icourali , uma raiz amarga,, e duas castas
de plantas bulbosas, que contêm um suco verde e pegajoso, e finalmente duas espécies de formigas, uma
das quais, pequena e avermelhada, pica como as ortigas, e a outra, grande e negra, é tão venenosa que as
suas ferroadas causam febre, são os principais ingredientes deste misto, a que juntam dentes pisados de
várias serpentes, e pimenta forte de caiena. Fervem tudo, e o reduzem a calda.
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CAMINHOS-DE-FERRO
Os meios de fácil trânsito no interior de qualquer país são o elemento indispensável
para a prosperidade do povo, e para o progresso da indústria. As nações que seriamente
cuidam no próprio argumentam, persuadidas desta verdade, têm de há muito prestado a este
objeto séria atenção. Hoje a construção das estradas está reduzida a preceitos, e forma uma
verdadeira ciência, que se estuda em escolas especiais na França, Inglaterra, e na América. A
esta ciência dá-se o nome de Engenharia Civil.
São graves, e bem graves as queixas que, nesta parte, temos que fazer contra os nossos
antepassados, os quais, se em lugar dessas centenas de conventos e palácios que por todo o
reino se levantaram, em monumento de uma glória estéril, ou de uma devoção pouco
judiciosa, tivessem atravessado o fértil país que habitamos de bons caminhos, e bem
construídos canais, dando aos nossos rios boas correntes, aberto bons e limpos
ancoradouros, plantado bosques de boas madeiras, ter-nos-iam deixado um solo mais
abundante, e mais sólidas e duradouras riquezas.
Só o trabalho e a indústria abrem as fontes do verdadeiro progresso: mas para estes
dois fundamentos da ventura geral se poderem assentar bem, cumpre animar os homens
laboriosos, e industries: para isto o meio mais conveniente é o facilitar-lhes o modo de extrair
os frutos dos seus trabalhos, transportando-os facilmente aos grandes mercados; e para tal
resultado se alcançar é absolutamente indispensável a construção de estradas e canais.
Deixaram os romanos honrada memória, não tanto pelos seus feitos militares como
pelas obras de pública utilidade que levaram a cabo, e das quais algumas, que ainda existem,
atestam a grandeza, e atividade daquele povo. Muitas estradas subsistem na Europa,
construídas por eles, que admiram pela sua solidez, e que merecem a atenção dos homens
mais entendidos na matéria.
Os métodos, porém, seguidos dos modernos na construção das vias públicas, se não
se avantajam ao dos romanos pelo lado da duração, são muito mais convenientes pela
barateza e rapidez na execução da obra. Tais se podem dizer das estradas chamadas à MacAdam, de que em um dos seguintes números falaremos. Mas nenhumas produziram mais
assinalado proveito, do que os caminhos-de-ferro, que por sua reconhecida utilidade se
começam hoje a construir por toda a parte.
Os caminhos-de-ferro, invenção dos nossos dias, e que tanta honra fazem ao génio
inglês, que os inventou, e a aplicação da força motriz das máquinas de vapor, prometem
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produzir entre os homens mudanças tais, que só podem ser igualadas pelas que nasceram da
invenção da tipografia.
Se esta fez com que o pensamento de um homem, pudesse quase com a rapidez do
relâmpago comunicar-se a milhares de indivíduos, os carros movidos por vapor sobre
caminhos-de-ferro, colocarão algum dia os povos em contacto, a bem dizer, imediato, posto
que habitem em distâncias uns dos outros, que antes e ainda hoje se chamam remotas,
ficando, deste modo, sendo as estradas de ferro para os objetos psíquicos, o que a tipografia
foi para o pensamento.
De futuro, a Europa, cortada em todas as direções por semelhantes vias de
comunicação, constituirá num só país, e os seus habitantes um único povo. Assim se acelerará
a grande revolução que fermenta no espírito dos homens, e que tende a estabelecer a máxima
parecença de costumes, de crença, de cómodos, e de interesses; a criar enfim a verdadeira
fraternidade entre todas as nações. Não será, pois, exagerar dizer que a tipografia, as
máquinas de vapor e os caminhos-de-ferro criarão realmente a idade de ouro para o género
humano.
A ideia de um caminho-de-ferro é muito simples; nem mais difícil é a sua construção.
Imaginemos num caminho ordinário, bem nivelado, e com o mais suave declive em toda a
sua extensão, dessas linhas paralelas de barras de ferro, ligadas pelos topos umas às outras,
bem firmes e seguras no chão, e em tal distância uma da outra, que um carro, ou uma fila
deles, possam correr por todo o seu comprimento. Façamos esta ideia, e teremos a de um
caminho-de-ferro. Para que as rodas não saiam das linhas de ferro em que andam, têm estas
umas bordas externas, que as seguram àquele caminho. Se o motor é a máquina de vapor,
têm demais as rodas e as barras, em que giram, dentaduras, que, entrando umas nas outras
sucessivamente, dão ao agente contínuos pontos de apoio, o que produz o progressivo e
rápido movimento dos mesmos carros. O pouco atrito, que resulta do duro e puído das
superfícies, faz com que um só cavalo conduza três carros, levando o peso de 16.104 arráteis,
por um caminho cuja inclinação seja muito leve. Em terreno horizontal pode esse peso subir
a 18.568 arráteis. Uma máquina de vapor de força correspondente à de quatro cavalos, puxa
com a velocidade de passo acelerado, 30 carros carregados, tendo fora disso, cada um, uma
certa porção de carvão necessário para o gasto da máquina.
Em Inglaterra o custo de 820 toezas destes caminhos-de-ferro importa em 500 libras
esterlinas, pouco mais ou menos 2.000$000 reis.
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PRECEITOS GERAIS DE H IGIENE MEDICINA E MORAL
Não desperdiceis nunca, enquanto tendes saúde, aquilo que seria o vosso remédio na
doença.
- Nunca passeis subitamente de um a outro extremo: nem da intemperança à
excessiva sobriedade, nem da ociosidade ao afadigar-vos. Em tudo cumpre que haja um
progresso graduado com prudência. Perigosos são todos os começos. Mais vale respeitar um
hábito antigo, por mau que seja, do que afrontá-lo de golpe.
Não carece a saúde de que estejam sempre a querer melhorá-la: ela sabe caminhar
bem sem socorro e sem guia: bastante adjutório lhe dareis em não a estragardes por culpa
própria. Porém para não fiar tudo do acaso, governai-vos segundo as regras da prudência.
Os principais obstáculos, que se opõem à propagação e vulgarização dos preceitos
de higiene, são: a ignorância dos pobres, o descuido dos mancebos, a leveza dos ricos, os
hábitos já radicados dos velhos, as preocupações do vulgo, as paixões e sensualidade de
todos: só aos abastados cabe praticar à risada os preceitos da higiene; e ainda assim, precisa
a abastança de ser ajudada pela prudência e sagacidade. – Os excessos são porventura mais
danosos à opulência, do que as privações o são à miséria. De mais ciso necessita o rico para
superar a sensualidade, do que de indústria o pobre para vencer a penúria. Mais coisas exigem
de nós os caprichos frívolos, do que as verdadeiras precisões.
- Vivendo como a natureza ensina, raramente seremos pobres; mas indo atrás de
opiniões e de antojos, nunca seremos ricos. São os caprichos insaciáveis, e mudáveis; mas a
natureza nem é prodiga, nem ambiciosa: com o real e necessário se contenta: medíocres são
as suas urgências, ao passo que as dos antojos são infinitas como a imaginação que lhes dá
vulto. Tem limites o real; não os tem o imaginário.
- Por falta do preciso muitas vezes adoece o pobre: o opulento por abusar do
supérfluo.
- Mais caro custa, frequentemente, aos ricos arranjar uma doença, do que curá-la. Mas
aquele que se sustenta do seu trabalho, o adoecer sempre o empobrece.
- Mais perigosos do que uma enfermidade são muitas vezes aqueles remédios inúteis,
a que chamam de precaução.
- O verdadeiro médico sabe prevenir as doenças e balda, repetidas vezes, esforços
em combatê-las. Os conselhos que dá são talvez mais proveitosos para o que receia o mal,
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do que para o que sofre. Mais fácil é afastar uma doença, do que pear-lhe o andamento, ou
inverter-lhe as fases: não só mais fácil é isto; também é menos arriscado.
- Sangrias e evacuações intempestivas são menos nocivas ao habitante das cidades
ocioso, por fraco e valetudinário que seja, do que a ociosidade comporta, tem sempre o
ocioso.
- Antes a lanceta tire muito sangue, do que o gastem os excessos: daquele modo
sente-o menos a natureza.
- É necessário dar tónicos às pessoas de temperamentos linfáticos e excitar a toda a
casta de excessos; acalmar os nervos, refrescar os biliosos, distrair ou consolar os
melancólicos: basta que se deem largas aos temperamentos atléticos.
- Enfermidades há, de que seria arriscado sarar; por exemplo; uma impigem geral e
envelhecida num corpo fraco e delicado; antigas chagas num velho refeito e sedentário, etc.
- O uso frequente de banhos enfraquece muito e produz várias doenças: a falta
também deles, sendo absoluta, pode gerar moléstias de pele, exasperar as paixões, suscitar
doenças nervosas nas pessoas desocupadas, insónias, ataques de sangue, e às vezes uma
comichão exasperante por todos os membros, principalmente naquelas pessoas que se dão a
trabalhos mentais.
- A extrema gordura trás consigo perigos, que o exercício pode remover; mas a
gordura é que justamente torna necessário o descanso, que vem aumentá-la cada vez mais.
- Os prazeres vividos encurtam a vida: dores leves a prolongam.
No gozo consiste quase metade da higiene das mulheres: privá-las dele enquanto têm
saúde, é expô-las a enfermidades; e até quando estão doentes proibir-lho é muitas vezes abrirlhe a cova. – Mas para lhes convir, e para lhes agradar, cumpre que ele se dobre ao génio
versátil delas. – É necessário que varie a seu jeito, que se metamorfose segundo os seus
caprichos. Sempre seja gozo, porém nunca semelhante: dure sempre, mas sempre seja
mudável.
- Não há vida mais estragada do que a dos que dizem que a querem curta, mas
regalada. Esta vida dissoluta, sempre curta com efeito, até parece às vezes comprida de mais
a sociedade e às famílias. Encurta-a o padecimento, companheiro inseparável das doenças
demoradas, e triste herança dos vícios. Ao menos a isto prescrevem limites, às vezes, as leias.
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- Quem usar das suas faculdades sem negligência, nem excesso, esteja certo de que
terá saúde: se fizer pode afrontar-se com as estações, e viver em todos os climas.
- Quem com a própria indústria provê amplamente as suas necessidades, deve casarse. Duas pessoas prudentes gastam menos do que um homem devasso.
- Pais e mães deviam sempre reger-se bem, quanto mais não fosse, por interesse dos
seus filhos. As doenças e um tropel de vícios morais e físicos são coisas que também se
herdam.
- A pobreza gera ignorância, o desasseio, e às vezes a servidão, arreiga as
preocupações, e multiplica as doenças. Mas o luxo e a ociosidade, que a abundância traz, dão
também alguns maus resultados. Certo é que a abastança produz mais instrução, melhor
morigeração, mais polícia no trato, mais virtudes aparentes; mas também mais paixões, e
enfadamentos. São então as doenças menos ativas, e mais raras: porém, em compensação
mais complicadas, mais obscuras nas suas causas, mais variáveis no seu curso, recalcitram
mais contra os remédios, e resistem mais à ciência do facultativo
- Que o mancebo se acostume a passar por tudo, e a tudo sofrer: o bem e o mal, as
privações e as fadigas, a chuva e o sol ardente, o frio e o calor: caia até em algum excesso. O
ponto é não tomar hábito nenhum fixo: habituar-se a tudo é guardar-se de todos os hábitos.
- É o homem inclinado a imitar; - o exemplo tem grandíssimo ascendente no seu
proceder. Se pois os ricos fizessem ações prudentes, e os prudentes fossem sempre
consequentes, não seria o único fruto do seu procedimento irrepreensível a tranquilidade da
consciência: também trabalhariam, com isto, em melhorar o género humano.
- A gente do campo é suscetível de instrução, mas descuidada de instruir-se, e tarda
em aprender: deviam tratar-lhe da inteligência, como a gente ociosa das cidades trata dos seus
estômagos delicados. O aldeão carece de alimentos intelectuais já preparados, e que não
exijam nenhuma digestão. Preceitos concisos, substanciais, claros, expressos e extremos;
aforismos, apólogos e provérbios: eis aí o que lhe convém.
- A civilização transviou insensivelmente o homem da senda que de princípio lhe foi
prescrita: pouco e pouco o espírito tomou o passo à força corpórea. Raro é hoje haver quem
trate de ser mais forte: o essencial é ser mais ilustrado e mais hábil. Ser sadio é coisa que se
tem em menos conta; assim é posposto o necessário ao supérfluo.
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- Este domínio, cada vez mais despótico, do espírito, ao mesmo tempo que favorece
a inação dos membros, gasta o corpo e altera a saúde, de modo que, por via de reação; a
inteligência vem a enfraquecer e a desorganizar-se por fim.
- Para se tornar conspícuo o espírito precisa ser cultivado por estudos e agitado por
paixões; coisas ambas nocivas ao bom estado do corpo, a esse estado de repouso e justo
equilíbrio dos órgãos, de que resulta a saúde. Só o são juízo é compatível por muito tempo
com a energia corporal: ele só, entre todas as faculdades do espírito, nos não perturba, nem
nos obriga à ociosidade.
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CAÇA DO LEOPARDO NA ÍNDIA ORIENTAL
Os Europeus residentes na Índia entregam-se ao exercício da caça com mais ardor
que em seu país natal, provavelmente porque acham lá muita novidade nesse divertimento.
Os quadros da natureza silvestre são mais amplos e majestosos, a caça é mais intratável e
difícil de matar, e os animais, que se cavalgam para este entretenimento, são os mais
corpulentos, fortes, e sagazes. Quando uma pessoa monta o elefante, e vai trilhando as selvas
em busca do tigre, ou do leopardo, sente fortíssimo abalo de curiosidade, e toda a ideia de
perigo se desvanece; a vista dilata-se e palpita o coração mal se descobre o bruto acossado
fora do covil. As consequências raramente ou nunca se calculam; e os tristes acidentes que
frequentes vezes ocorrem são avisos frustrados para a não continuação deste divertimento,
que tanto tem de arriscado, como de incitador da curiosidade.
Não caçam tanto ao leopardo como ao tigre, porque em geral diverte menos. É muito
mais arisco e matreiro, e anda-se um dia todo a bater mato sem aparecer um só.
Os leopardos encontram-se somente na profundidade dos bosques, de onde saem de
noite à depredação de presas pequenas, como ovelhas, cabras, bezerrinhos, etc.; e raras vezes
atacam os homens. São excessivamente ávidos, dilaceram a presa com as unhas e dentes, e
devoram-na com voracidade superior à de qualquer animal, e ainda que comam quanto
apanham, andam sempre magros. São os mais ativos de todo o género Felis, pulando de
árvore em árvore com extrema agilidade, evitando assim a perseguição dos caçadores, de
forma que só a tiro de refle se podem alcançar. O nome que lhes dão aos índios refere-se a
esta qualidade, porque Lackrinburg, diz literalmente, tigre das árvores.
Este indivíduo é o mais notável do seu género pela beleza da cor, que é um loiro vivo
e brilhante, salpicado de manchas pequenas da forma de rosetas, dispostas em grupos por
todo o corpo; estes salpicos de cor preta contrastam belamente o brilhante da pele. Tem
quase quatro pés de comprimento da ponta do focinho até o encaixe do rabo; este varia de
dois a dois e meio pés de comprido. A pantera muitas vezes dá cabo do leopardo.
A nossa gravura representa a caçada de um, que se refugiara numa árvore da matilha
dos cães, que o perseguiam. Tinha-se escondido num bosque muito denso junto de uma
aldeia, evidentemente com intenção de tomar fartos banquetes à custa dos gados da
vizinhança; alguns cães, que lhe descobriram o asilo, alvoroçaram a gente; outros cães o
perseguiram, a ele se acolheu a um mangue. Informado disto um inglês, que morava perto,
veio ao sítio com seu elefante, e armado de um [refle]. Logo que o matreiro leopardo o
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avistou trepou por um ramo delgado, diante do qual crescia outro mais grosso que lhe
resguardava o corpo da pontaria do caçador: parou na bifurcação de dois enormes troncos,
escondendo-se entre eles, mas ficou-lhe a cabeça exposta ao tiro do inglês, que atirou, e lhe
meteu a bala mesmo entre os olhos: o bruto com a dor levou as garras à ferida, e caiu morto
abaixo da árvore.
O leopardo, como o tigre, reduzido a perigo de vida, é extremamente desesperado.
A sua força comparada com o tamanho é prodigiosa; e o animal é temível pela agilidade. Já
tem acontecido chegar a audácia de alguns a ponto de saltarem acima do elefante, e atacarem
o cavaleiro; e o elefante lhe tem tal medo, que não é fácil seduzi-lo a chegar-se a algum vivo.
Como todos os animais deste género, o leopardo é cobarde; porque sendo a fuga praticável
nunca para a defender-se, ainda sendo o animal agressor de forças inferiores: raras vezes faz
presa à força descoberta, mas quase sempre de noite, e de salto. Ainda que seja muito voraz,
passa contudo dias sem comer; mas também se alcança abundante subsistência, apesar de
devorar uma enorme quantidade, nunca parece satisfeito.
Não obstante a natural cobardia do leopardo, pode-se ajuizar da sua fúria, quando
provocado pela seguinte ocorrência, que refere um viajante. Passava este pela parte
meridional da Índia para Maissur, e tendo chegado a um sítio conveniente à borda de uma
floresta já pela tarde, mandou armar a sua tenda para de noite. Levava consigo uma cadela
de busca com três cachorros; prenderam-na debaixo de uma árvore junto da barraca, e ao pé
dormiam dois moços do palanquim. Não fazia luar, e aumentava a escuridão a densidade do
bosque, que tinha escolhido para fazer alvos. Às duas horas da noite acordou-o uma gritaria
estrondosa, e saltando fora da cama, soube que algum animal carniceiro, a que os moços
chamavam tigre, tinha carregado com a sua estimada cadela. Determinou-se a explorar o
bosque logo que rompesse o dia, e apenas começou a luzir o crepúsculo, pôs-se a caminho
armado de um refle, e acompanhado por doze da comitiva, em busca do suposto tigre. A
curta distância para lá da raia do bosque estava uma mata, por onde ninguém da companhia
podia passar, pelo que procuraram meia dúzia de cães párias [raça indiática], e meteram-nos
dentro. Estes cães têm sofrível faro, e não são desprovidos de coragem andando juntos,
embora individualmente não mereçam confiança.
Os cães prontamente devassaram o esconderijo, e dentro em pouco os repetidos
latidos, e uivos logo imediatos, denunciaram que o ladrão estava descoberto e atacado. O
continuado uivar de um cão provava estar ferido; e passado breve intervalo os cães tinham
feito segundo ataque, segundo a imensa algazarra que se ouvia na mata, e daí a alguns
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segundos saltou para fora um enorme leopardo, perseguido por cinco cães, um dos quais o
agarrara por uma perna, e esporeava o animal; mas quando este ia a vingar-se do agressor,
um da companhia disparou, e feriu-o na espádua esquerda. Primeiramente vergou sobre o
costado, mas recuperando com a rapidez do relâmpago a sua anterior postura, lançou-se ao
homem, e levou-o a terra, cravando-lhe as garras no lombo, rasgando as carnes até ao osso.
Outra bala, que então recebeu, o fez largar a vítima derrubada e virar-se contra o segundo
agressor; porém tendo-lhe esta bala passado as costas não pôde formar o pulo. Todavia como
pôde se arrastou, fazendo firme e vigorosa resistência até que o mataram. O miserável, que
ele dilacerou, morreu na seguinte noite.
Tão raras vezes o leopardo aparece de dia, que os viajantes não falam de o terem
encontrado ao atravessar as florestas. Na Índia é o tigre o formidável tirano dos bosques, e
a paragem onde ele faz o covil converte-se até certa distância numa solidão, como lugar de
perigos e de ruína.
É facto singular que todos os animais carniceiros, que atacam o homem na Índia
preferem os negros aos brancos. Está assente, desde tempos muito remotos, por caçadores
experientes, e ainda ninguém o contradisse, que se acontecer estarem juntos um europeu e
um natural do país e os assaltar o tigre, há-de morder primeiro o conterrâneo. Talvez isto
aconteça por não estar o tigre familiarizado com as caras brancas. Mas seja qual for a sua
predileção pelas peles bronzeadas, ou pretas, bom é evitar cair a jeito a epicureus deste lote,
que, ou à falta de outros, ou por desfastio, não farão muita cerimónia em espatifar também
qualquer Europeu.
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BANQUETE DE DOMICIANO
A Tito, cognominado delícias dos Romanos, pelas virtudes que o adornavam, entre as
quais muito resplandecia a beneficência, sucedeu seu irmão Domiciano, assassino de tão
preclaro varão, segundo dizem alguns historiadores, acérrimo perseguidor de todos os
cidadãos honestos e sábios, manchado de toda a casta de desonestidades, e em suma um dos
mais execráveis e desprezíveis tiranos que desonraram o trono da senhora do mundo.
Enchera muitas páginas a descrição das infâmias deste tirano tão cruel como tímido,
o qual na idade de 45 anos, e aos 15 do seu reinado, veio a morrer às mãos dum liberto de
sua mulher Domícia, no ano 96 de J. C., sem que lhe valessem precauções que o medo lhe
sugerira para evitar o merecido castigo dos seus crimes; porém só trataremos aqui, para que
se forme uma ideia da sua engenhosa maldade, de um singular banquete dado por ele aos
principais senadores, segundo o que refere João Xifilino, patriarca de Constantinopla, no
livro 67 do seu resumo da história romana de Dião Cássio.
Numa sala, cujo teto, paredes e pavimento eram negros, assim como os leitos que a
guarneciam, foram, no silêncio da noite, introduzidos os convidados, sem acompanhamento
algum.
Os primeiros objetos que à frente de cada um deles puseram foram uma colunazinha,
com o seu nome aberto, semelhante às que se colocam sobre os túmulos, e uma alampada
da feição daquelas que pendiam por cima dos sepulcros. Uns escravos novos, nus, e pintados
de preto, entraram na sala, quais fantasmas, executaram danças lúgubres em torno dos
comensais, e se deixaram ficar a seus pés; vieram então as coisas usadas nos fúnebres
banquetes, e tudo era negro, bem como a baixela, de sorte que os senadores tomados de
medo esperavam tremendo a cada momento a morte. O silêncio que entre eles reinava, como
se já fossem defuntos, e os discursos de Domiciano, que por divertir-se só falava em morte
e assassínios, lhes redobrava o terror.
Despediu-os finalmente, e como houvesse mandado com antecedência retirar os
servos que no vestíbulo os esperavam, fê-los transportar em liteiras ou em carros, por
homens desconhecidos, o que lhes causou indizível medo.
Mal começavam a ganhar ânimo em suas casas, eis que lhe vem anunciar que alguém
os procura da parte do imperador. Julgaram-se então perdidos; mas eram homens a quem
Domiciano incumbira de lhes levarem sucessivamente, um a colunazinha acima mencionada,
a qual era de prata, outro um dos vasos que serviram no banquete, e um terceiro alguma peça
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preciosa de primoroso lavor, e por fim receberam, porém lavado e bem trajado, o escravo
que fizera o papel de fantasma e os servira. Assim passaram toda a noite em sustos,
recebendo um após outro, diversos brindes.
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SUPERSTIÇÃO LUCRATIVA PARA A COMPANHIA INGLESA DAS ÍNDIAS
A romagem de Jagrenata é um rito abominoso, de que vamos falar. Jagrenata é o
nome de um ídolo, que se venera em certo lugar chamado Puré, nas costas de Orixa, em
hora do qual vem todos os anos ali ter um enxame de peregrinos de todas as regiões da Índia:
é incrível o número de vítimas, que se sacrificam neste monstruoso ídolo: basta que digamos
que a trinta milhas de redor se pode saber que o templo jaz perto pelos membros
despedaçados, e pelas ossadas daqueles, a quem se meteu em cabeça, que fariam um ato de
piedade gratíssimo ao deus deixando-se arrebentar debaixo das rodas de seu carro. A
Companhia inglesa não só olhava com indiferença para estas atrocidades, mas até desta
maldita usança tirava vergonhoso lucro. Recebia os tributos, que pagavam ao ídolo, corrialhe com as despesas do culto, e sustentava mulheres perdidas para contentar os sacerdotes.
Para aumentar o culto arranjou uma corporação de peregrinos, denominados Pondás, e
Parharis, cujo trabalho é andar em bandos por toda a parte em busca de peregrinos para os
trazer a Jagrenata. Estes notáveis aliciadores tinham um prémio dado pela Companhia por
cada peregrino, que alistavam na irmandade: por isso assim que encontravam um homem
que possuísse alguma soma avultada de dinheiro, fruto às vezes do trabalho e da economia
de muitos anos, não o largavam até lhe meterem na cabeça que abandonasse mulher e filhos,
para ir com o seu tesouro visitar Jagrenata. A despesa da viagem, as taxas que pagava à
Companhia, e as recompensas, que lhe apanhavam os guias, o empobreciam em poucos dias,
e breve morria de miséria, ou por fanatismo às portas do templo, onde muitos milhões
anualmente se consomem nas mais desprezíveis dissoluções.
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O GRANDE DESERTO DE ÁFRICA E AS TEMPESTADES DE AREIA

Na vasta península, que forma uma das quatro partes do mundo, e que denominamos
África, há um deserto imenso, e arenoso, que alguns avaliam ter de extensão metade da
Europa. As serranias o separam da Berbéria pelo lado norte, e pelo sul confina com o país
dos mouros e negros, tendo nesta largura obra de quarenta a cinquenta jornadas: ao nascente
entesta com a Núbia e o Egipto; e ao ocidente é banhado pelo Oceano.
Estão espalhadas por aquele mar de areia várias ilhas de diversas grandezas, ou
paragens férteis, que salpicam tão estéril região, e a que chamam Oásis. De todos o maior é
o de Fezzan, que tem 300 milhas de comprido, e 200 de largo; rodeado por uma cordilheira
de montanhas pedregosas, exceto da banda do ocidente, por onde se descobre todo para o
deserto. A fertilidade destes Oásis procede de terem abundante provimento de água em
poços, a qual lhes fornece as serras circunvizinhas, porque as chuvas ali são muito raras. As
palmeiras de tâmaras são as principais produções vegetais deles, posto que o terreno e o clima
não sejam inteiramente desfavoráveis para criar trigo. Estes Oásis são mais abundantes na
parte oriental do que na ocidental.
Chama-se esta região Saara, palavra árabe, que significa Deserto, e é talvez o maior
do mundo conhecido: com aquele nome vem marcado nas cartas geográficas.
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A superfície deste país é geralmente arenosa, porém com diferentes níveis, ou alturas.
Em muitos sítios é inteiramente nua, mas no geral cria uma planta odorífera, que os árabes
chamam Shé, algum tanto parecido com o tomilho bravo, e também produz mais algumas
plantas, e entre elas é a mais trivial uma bastante espinhosa, que serve de pasto aos camelos.
Ainda nalgumas partes rebanhos não muito pequenos de ovelhas, de cabras, e mesmo
de gado grosso, encontram escassas pastagens; porém o solo mais comum são serras calvas
de areia movediça a que chamam desertos sem água; denominação que recorda ao árabe a
espantosa ideia de um calor intenso e sufocador, de uma carência total de vegetação, e do
perigo da morte horrível por falta de água. A parte (…) ocidental do Sahara é desta natureza,
e não tem menos de 1600 milhas de comprido, e 800 de largo; deserto que talvez não tenha
parceiro.
Uma particularidade desta região é a abundância de sal mineral, base principal do
comércio dos naturais (que habitam os Oásis) com os negros limítrofes. Também negoceiam
o extrato de uma certa árvore, que dá goma, e que mais abunda no distrito de Sahel, que
habitam os Mouros Trashaz, a 25 léguas francesas do estabelecimento de Portendic, que está
entre o golfo de Arguim e o Senegal, e a 28 léguas do rio frequentado por estes mouros, onde
vem traficar com os europeus.
Além dos animais já mencionados encontram-se no Saara as avestruzes; posto que
em menor número que na parte meridional do mesmo continente. Algumas espécies de
veação, e as gazelas também frequentam as paragens férteis; porém, pela escassez da
vegetação e falta de água, a história natural de este deserto é muito limitado.
Todavia a perseverança e energia do homem soube vencer os obstáculos, que o
Sahara apresenta na aparência à comunicação entre as nações, que separa. Desde os mais
remotos tempos o atravessaram mercadores, juntando-se em grandes troços, chamados
caravanas; e o camelo, por sua maravilhosa estrutura por sua robustez, docilidade e
parcimónia, habilitou os homens para efetuarem estas jornadas, que sem tal auxílio seriam
impossíveis; porém ainda mesmo com este socorro, e com todas as precauções, que a
experiencia tem ensinado, as caravanas frequentemente padecem as mais terríveis
necessidades por falta da água, porque as areias soltas apagam as marcas do caminho, e
demorando-se em procura-lo, o provimento se exaure primeiro que cheguem a algum dos
raros e mais distantes poços do deserto. Além disto pode sobreviver-lhes outro dano não
menos grave e destruidor: falamos das colunas de areia, que erguem os redemoinhos de
vento. É comum este fenómeno a todas as planícies dilatadas das regiões dos trópicos; porém
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são mais nomeadas as que sucedem no deserto de que tratamos. Todas as cáfilas, que o
atravessaram desde a mais remota antiguidade, constantemente se viam expostas à violência
exterminadora das tempestades de areia. Os viajantes descrevem os indícios precursores, e a
aparição da tempestade por esta forma: “O ar está em absoluta serenidade, a luz baça produz
tal ilusão ótica que parece que os céus se achatam sobre a terra, e o horizonte se contrai, o
que faz com que o viajante se desgarre mais depressa; levanta-se um vento do nascente, que
sendo escaldado pelo contacto com a terra ou areia abrasada, duplica o calor, e revolve tudo
sem dar o mínimo refrigero. Então imediata está a tempestade, e no horizonte se descobrem
as pesadas nuvens de areia. Se a direção do vento as impele para a banda da caravana, e não
há tempo suficiente para lhes fugir, os cavaleiros, desmontam de seus camelos, ou cavalos,
se arrojam de barriga e rosto contra a terra, tapando as bocas, e os olhos, para os preservar
das partículas sufocadoras, e do vapor, que as acarreta. Os camelos por instinto enterram os
focinhos na areia para o mesmo fim; porém os cavalos menos habituados a estas
experiências, compelidos a fazerem o mesmo, sofrem espantosamente, e até morrem.”
Logo que o perigo passa, e o desfalecido viajante se ergue daquela constrangida
postura, encontra as mais das vezes destruídos todos os marcos, e sinais desconhecidos, que
o deviam guiar na sua jornada, e os seus companheiros mortos da fadiga, do calor, ou pela
sufocação; e escapam-se a estas calamidades, as suas provisões, e os vestidos, estão
arruinados pela areia, que é tão subtil e penetrante, que entra em qualquer fardo por mais
seguro, e resguardado que esteja.
A história apresenta-nos exemplos terríveis destes desastres. Na antiguidade o
poderoso exército de Cambises, voltando da conquista da Líbia, foi completamente destruído
por uma destas furiosas tempestades. O célebre Delile 1 aproveitou este facto para um belo
episódio do seu Poema Les trois Regnes de la Nature.
Recentemente, na expedição de Napoleão ao Egipto, a tropa francesa viu-se quase
perdida por semelhante acidente.
Em Novo Mundo, especialmente nas vastas e arenosas campinas do Peru entre
Amotapa e Comquimbo, são também frequentes iguais tempestades. Pelas gravuras, que
juntamos, se pode, ainda que imperfeitamente, fazer ideia deste fenómeno, e de uma cáfila,
ou caravana de árabes, parte já envolta no turbilhão, parte fugindo-lhe.

1

Poeta distinto, bem conhecido entre nós pela primorosa tradução feita pelo nosso Bocage do Poema dos
Jardins.
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APETITE DELICADO
Um jesuíta1 encontrou em certa ocasião uma índia muito velha, quase a expirar.
Chegou-se a ela, começou a catequizá-la, instruindo-a, como pôde e soube, nos preceitos do
cristianismo, e depois de lhe ter tratado a alma, perguntou-lhe se haveria alguma coisa que
ela comesse com vontade, para tomar alento. “Minha avozinha, lhe disse (avozinha era então,
como hoje, um nome de amizade que se dava à mulheres muito velhas), se lhe apresentassem
agora um bocado de açúcar, ou algum bolinho dos que vem de além-mar, saber-lhe-ia acaso
bem!” – “ Ai, meu netinho, lhe replicou a velha convertida, o estômago já me não conserva
nada. Há só uma coisa que talvez ainda ele retivesse. Se eu pilhasse a cabecinha de uma
criança Tapuia, talvez pudesse esburgar-lhe os ossinhos; mas, pobre de mim, que não há aqui
quem me vá matar uma”. – Provavelmente o jesuíta esqueceu-se, catequizando-a, de lhe dizer
que o Evangelho não permitia o comer-se carne de gente. Este facto, narrado por Southey
na História do Brasil, aconteceu no tempo das primeiras missões jesuíticas naquele país, cujos
habitantes estavam invencivelmente aferrados ao uso de comer carne humana.

1

O combate ao ultramontanismo levado a cabo por Alexandre Herculano, fizeram dele um aliado
de Doling, que em pleno Concílio Vaticano I assumiu uma posição contra a praxis centralizadora
das posições de Igreja de Roma, combatendo assim a interferência da Santa Sé nos estados
católicos. As ordens religiosas eram a extensão deste poder. Ainda que em Portugal as Ordens
religiosas tivessem sido expulsas em 1834, nem por isso deixaram de continuar a ser combatidas
de forma obsessiva. Alexandre Herculano foi talvez o maior e mais acérrimo adversário deste
combate, juntamente com Camilo, Antero, Trindade Coelho e quase todos os defensores do
casamento civil (1865 e 67). O anti jesuitismo de Herculano não resistiu ao espírito dos Estatutos
da Sociedade Propagadora dos Conhecimento Úteis, que proibia o apólogo xistoso e este tipo de
polémicas, no Jornal O Panorama: as suas páginas refletem de forma indelével e requintada uma
série de anedotas profundamente cínicas que ridicularizam os filhos de Santo Inácio. Veja-se a
propósito o penúltimo texto publicado no Tomo I desta Antologia: Cabelo de Judas, p. 203.
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ORIGEM, E PROGRESSO DA ASTRONOMIA
Há tão pouca relação entre a grandeza do homem e a do globo, que habita, que por
mais que estenda os olhos apenas descobre uma parte dele. Por grande que seja, a extensão
que vê sempre lhe parece um plano, e para onde quer que se volte, o céu se lhe afigura uma
cúpula imensa, que vem fechar na terra. Certo que esta era uma planície extensíssima, sobre
a qual pelos extremos vinha assentar o céu para os homens primitivos, cujas ideias eram todas
muito curtas. Tal fórmula lhe atribuem ainda hoje todos os povos, a quem a luz da ciência
não tem alumiado. A curiosidade humana, levada para os objetos de mais urgente precisão,
não curou de estudar a ordem do Universo; mas o progresso da civilização aparecer quem
ousasse cometer a entrada do santuário da natureza. A observação ajustada dos mais simples
fenómenos trouxe as primeiras ideias acertadas sobre a forma do Universo. Viam-se o sol, a
lua, as estrelas, desaparecer do lado ocidente e aparecer de novo no oriente, de onde
naturalmente se inferiu que o céu não assenta sobre a terra, mas que a cerca por todos os
lados; os que tinham peregrinado por países remotos davam também testemunha o erro do
vulgo: o mesmo que viam numa região, tinham visto noutra, e por mais que tivessem
caminho, nunca tinha ido bater no extremo desse imenso hemisfério, que parece rodear-nos.
Então olhando para o firmamento, e considerando a terra colocada no centro do seu âmbito,
inferiam que seria redonda. Os espíritos reflexivos logo de bom grado esta ideia; e por isso
talvez prestaram atenção principalmente a outros fenómenos, que também indicavam a
redondeza do globo. É provável que os viajantes, e os que habitam nas vizinhanças dos
mares, fossem os primeiros, que observassem esses fenómenos, e os comunicassem aos
outros. Uma barca, saindo de qualquer porto, começava por ocultar o bojo, depois o grosso
dos mastros, e a final as extremidades destes, quando de todo desaparecia: por outra parte
os que se vão aproximando da terra. Enxergavam primeiramente o cimo das montanhas, e
por fim viam a praia. Os que se adiantassem muito para norte ou para o meio-dia haviam de
espantar-se vendo certos astros que nunca tinham visto no seu país, e não lhes aparecerem
outros, que lá viam quotidianamente. Se a terra é chata, diria então qualquer que tentasse por
isso, veriam necessariamente os mesmos astros; e por tanto não acontecendo assim é porque
terra e o mar tem uma figura convexa, que oculta a uns o que a outros descobre e com isto
(o que denuncia a curvatura do mar ou da terra) se manifesta do oriente para o ocidente, e
do norte para o sul, claro é que devemos resolver que a terra é convexa por todos os lados.
Levados por esta ideia, os homens observaram imediatamente vários outros factos,
que vinham confirma-la. Via-se um eclipse da lua em certo país por volta da meia-noite, e
noutro muitas horas antes ou depois: uma estrela, que neste clima jazia a certa distância do
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horizonte, aparecia naquela outra mais próxima ou mais distante do mesmo horizonte. Estas
e outras observações, que não podiam deixar de ser feitas e conservadas, facilmente traziam
os homens a deduzir delas a curvatura da terra; e sendo de todas as castas de curvatura a mais
simples a circular, adotaram esta, e assentaram que a terra era um globo posto no centro do
Universo.
Por noites limpas o céu parece semeado de grande multidão de pontos cintilantes, de
vários tamanhos, formando certos agregados notáveis pela sua forma, e por outras
circunstâncias. Tais são a ursa maior e menor; as plêiadas, a constelação d’Orion, e a
resplandecente estrela da canícula. Não era preciso repetir muitas vezes as observações para
conhecer que quase todas estas estrelas (nome que a princípio dariam a todos os astros, quer
fossem planetas quer fossem estrelas) guardavam sempre entre si a mesma ordem,
obedecendo unicamente a um movimento geral, que as levava do oriente para o ocidente.
Observando-se depois com mais atenção as circunstâncias deste movimento, notou-se que
umas descreviam grandes círculos, que abraçavam a terra, e que outras, não descendo nunca
abaixo do horizonte, descreviam círculos de diferente grandeza e como contidos uns dentro
dos outros: havia porém certa estrela muito notável por ser a maior, que aparece num grande
espaço do céu, a qual parecia não mudar de lugar, combinando estes fenómenos o espírito
humano concebeu que o céu era globo atravessado por um eixo à roda do qual girava de
contínuo, levando consigo naquele giro as estrelas. Chamaram polos às duas extremidades
do eixo, uma das quais supuseram na direção daquela estrela imóvel, ficando a outra colocada
num ponto diametralmente oposto.
Os fenómenos que temos exposto, por serem os mais fáceis de compreender, foram
provavelmente os primeiros, que a Astronomia explicou; porém para conhecer a natureza, e
as circunstâncias dos movimentos dos planetas se carecia de maior número de factos, e de
raciocínios. Verdade é que o sol era menos complicado, mas em compensação este astro
ocultando com o seu resplendor todas as estrelas, que o vizinham, não as deixava observar,
Era portanto preciso recorrer a outros meios, e talvez a seguintes considerações fizeram
determinar a natureza, e circunstâncias do seu movimento.
Já dissemos que as estrelas fixas, e móveis relativamente umas as outras, aparecem
sempre dispostas do mesmo modo, porém umas ofuscadas pela luz do sol, outras vezes
desembaraçadas dela; quadro que varia insensivelmente cada dia e que só se assemelha
quando volta a mesma estação: certa estrela, ou constelação, por exemplo, que no princípio
do Verão aparece no alto do céu à meia-noite, com a entrada do Outono desaparece de todo,
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ou está quase a desaparecer, outra há que numa estação nasce à meia-noite, e seis meses
depois, à mesma hora esta vizinha do poente: outra, em fim, que aparece logo depois do pôrdo-sol, desaparece imediatamente submersa na luz daquele astro, e quase quarenta dias
depois, mais ou menos, segundo a luz que derrama vê-se no horizonte do lado oriental um
pouco antes de nascer o sol.
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NATAÇÃO
O corpo humano, no estado ordinário de saúde, com os bofes cheios de ar, é mais
leve do que a água.
Esta verdade que todos deviam saber, salvaria mais gente de se afogar, se fosse
universalmente sabida, do que todos os outros meios que se usam para prevenir semelhantes
desgraças.
O corpo hum ano, com o peito cheio de ar, flutua naturalmente, com quase a metade
da cabeça de fora da água, e tem tanto a qualidade de afundar-se como um bocado de pau.
A coisa, pois, que unicamente se precisa para se poder respirar e viver, é ser o homem assaz
senhor de si para que a parte que fica fora da agua seja a cara.
A maior parte das pessoas que ordinariamente se afogam acontece-lhes isto pelos
seguintes motivos:
1.º Porque imaginam que um contínuo movimento é necessário para embaraçar que
o corpo vá ao fundo; o que os move a estender-se, com quer nadar, na qual postura a cara
fica para baixo, e seria preciso ter a cabeça toda de fora da água para poder respirar. Como
se não pode estar nesta postura sem mexer continuamente, num instante se esgotam as forças
de qualquer, ainda que seja bom nadador, e não o sendo, isto só lhe servirá de tomar mais de
três ou quatro vezes a respiração. O corpo, que com algum esforço se ergueu por instantes
acima do nível da água, mergulha-se outro tanto para baixo, quando este esforço cessa: as
pessoas que não sabem nadar, ao pensar que vão ao fundo, ficam assim desorientadas, e mais
depressa são vítimas do seu desventurado caso.
2.º Porque se teme que quando a água entra pelos ouvidos, a água afoga-nos, como
se entrasse pelo nariz ou pela boca, e para obstar a isso gastam-se desassisadamente as forças;
o caso é que não pode a água entrar além do tímpano, e por consequência nenhum mal pode
fazer. Todos os que sabem mergulhar ou nadar, deixam, sem risco, encherem-se-lhe as
orelhas de água.
3.º Porque, quando um homem não sabe nadar, vê que se vai afogar, tenta ficar com
as mãos de fora, acreditando que as tem presas, se as conservar debaixo de água; mas esta
tentativa é muito prejudicial, porque qualquer parte do corpo que se tenha de fora junto com
o rosto, que realmente carece de estar muito maior trabalho para se poder dominar, o que
então se torna impossível.
Porque não se atende a que, quando o corpo humano flutua numa posição
perpendicular, tendo só uma pequena porção acima da superfície, se a água está agitada
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(como acontece no mar) ao passar qualquer vaga, a cabeça fica por um momento coberta,
mas está desembarcada daqui a um instante.
Porque não se conhece a importância de ter bofes cheios de ar, o mais que se poder,
o que vem a dar no mesmo que ter uma bexiga cheia de vento pendurada ao pescoço, o que
bastaria para suster quase toda a cabeça de fora. Tanto que os pulmões ficam vazios, se a
cara está debaixo de água, não se pode já respirara, e então o corpo vai ao fundo, porque
especificamente é mais pesado do que a água.
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PAÇO DE SOUSA – EGAS MONIZ – FR. JOÃO ALVARES

O Mosteiro beneditino de Paço de Sousa tomou este nome do Paço de Egas Moniz,
edificado entre as obras do mosteiro, e do rio Sousa, que corre muito perto. O sítio em que
jaz é baixo e sadio, e distará da cidade do Porto cinco léguas para o nascente.
Segundo o cronista beneditino Fr. Leão de S. Thomaz foi o mosteiro do Salvador
(mais conhecido pelo nome de Paço de Sousa) fundado por Truitozendo Guedes, neto de
D. Arnaldo de Baião, cavaleiro francês, aventureiro, que veio a Espanha nos fins do 9.º século
em busca de fortuna. O mosteiro edificou-se em 956.
Vulgarmente atribui-se a fundação do Paço de Sousa a Egas Moniz, amo ou aio de
D. Afonso Henriques. Procede isto, segundo, o referido cronista, dele ali estar sepultado, e
de ter acrescentado várias obras ao edifício antigo. Deste e daqueles talvez os únicos vestígios
que restam são dois monumentos levantados em memória dele, dos quais o mais curioso está
desenhado na gravura que precede este artigo.
É sabido o que narram as antigas memórias acerca do generoso feito de Egas Moniz
no cerco de Guimarães. Achava-se D. Afonso Henriques, ainda infante, situado naquela vila
por seu primo Afonso sétimo, Rei de Leão e Castela. Apertava-se o sítio, faltavam os meios
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de defesa, e o coração robusto do príncipe não cedia a nenhum partido dos que o costumava
aconselhar. Era a vitória impossível; e Egas Moniz para salvar o infante tomou sobre si ir ao
campo dos leoneses tratar da paz: em nome de D. Afonso fez promessas ao rei de Leão,
sobre a natureza das quais têm crescido várias dúvidas: o certo é que o cerco se levantou;
mas o infante recusou cumpri-las. Então o leal Egas, acompanhado de sua mulher e filhos
partiu para Toledo e foi-se apresentar ao rei Leonês, levando uma corda ao pescoço, para
que nele fosse feita a justiça da quebra da sua promessa. O rei, assombrado de tanta virtude,
mandou-o voltar para Portugal livremente. É esta a história que se vê esculpida no
monumento, que pela barbaria do lavor bem mostra a sua venerável antiguidade.
Esta memória estava antes numa espécie de capela, que, abrindo para o cruzeiro, dava
para a parte norte, à qual chamavam corporal. Com o andar dos tempos foi derrubada; e os
ossos de Egas Moniz e de seus filhos foram transladados para a capela, juntamente com as
memórias, das quais uma era a que estava sobre a sua sepultura e a outra o monumento
daquele maravilhoso exemplo de fidelidade que referimos, o qual é representado na nossa
gravura.
É esta composta de três pedras: na primeira, em cima, vê-se em relevo toscas figuras
de homens a cavalo com vestidos sem enfeites, a cabeça descoberta: notando-se ainda na
primeira figura a corda lançada em volta do pescoço, e nas outras os braços em tal situação,
que parece irem maniatados acompanhando-as peões com lanças. Na frente da mesma pedra,
e na grossura dela, há figuras de mulheres como que curiosas e admiradas. Na seguinte, ou
do meio, aparecem também vultos em relevo, que mostram ser a mulher e os filhos de Egas
Moniz, todos a cavalo, descobertos, e com vestidos desenfeitados, ao que se segue crianças
num berço e figuras de pessoas que as acompanham e que parecem vigiá-las; a última pedra
de baixo é de simples adorno.
Os outros monumentos, que omitimos aqui, representam a morte de Egas Moniz, de
cuja boca sai uma figurinha que rodeia dois anjos, e que mostra ser de alma de defunto; e
mais abaixo está esculpido o enterro, em que dois homens lançam o corpo à cova, vendo-se
ao pé um vulto de mulher em ar de lamúria, e um abade no ato a ler num livro. Por baixo
tem a seguinte inscrição em latim - Aqui descansa o filho de Deus Egas Moniz varão ilustre. Era
1182 -. A primeira linha de inscrição ficou ao contrário numa das várias mudanças que as
pedras sofreram, a última das quais foi o corpo da igreja, onde ultimamente jaziam.
Por muito tempo foi Paço de Sousa seminário de todas as virtudes, mas em meados
do século quinze parece que os costumes dos monges estavam corrompidos; foi então, que,
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sendo eleito abade mandatário Fr. João Alvares, entre ele e os frades fez-se uma composição
para reformar o mosteiro, documento curioso que ainda existe, e do qual se vê a dissolução
espantosa em que os monges viviam. Deste pergaminho extraímos uma anedota menos
vergonhosa: obrigaram-me nesta ocasião os frades a contentarem-se com canela e meia de vinho
diariamente, em lugar de três que até aqui recebiam.
- Fr. João Alvares foi secretário do infante D. Fernando, chamado o Sancho, que
morreu cativo em Fez, ao qual acompanhou constantemente nas adversidades do cativeiro.
Só depois da morte do seu amo voltou da África, sendo daí a poucos anos nomeado abade
comendatário de Paço de Sousa. Com a sua firmeza e virtude pode alcançar a reforma do
mosteiro. Negócios alheios levaram-no a Roma e à Bélgica, de onde escreveu aos monges
três cartas, remetendo-lhes a tradução de sermões aos irmãos do ermo, atribuídos a S.
Agostinho, e de regra de S. Bento, bem como uma cópia do célebre livro da Imitação de Cristo.
As cartas achavam-se impressas nas dissertações cronologias do Sr. João Pedro Ribeiro: o
restante do manuscrito, que com as cartas e aquelas versões formava o quarto volume
desapareceu de Paço de Sousa, quando se extinguiu o mosteiro.
Além disto deixou Fr. João Alvares uma relação singela da vida do infante santo, a
qual se imprimiu em 1527, e de mais edições se fizeram depois, mas grandemente alteradas.
Sabemos que Fr. João Alvares, havendo concluído as suas viagens voltara a Portugal;
mas ignoramos o lugar e ano da sua morte.
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ESTADO ACTUAL DA GRÉCIA
Escassas são as notícias que entre nós há, acerca deste novo reino da Europa. Até
não é vulgar encontrarmos quem saiba de quantas ilhas e províncias continentais se
compõem este Estado, para cujo governo foi chamado o príncipe Otho de Baviera, pela
convenção de 7 de maio de 1832.
Antes desta convenção e de ser elevada a Grécia à categoria de reino em fevereiro de
1830, haviam os gregos proclamado a sua independência; e já no mês de janeiro de 1822
tinham criado um governo provisório, que se compunha do poder executivo, do senado
legislativo, do poder judiciário e de várias autoridades territoriais, anualmente eleitos. Esta
constituição foi alterada em 1823 pela assembleia nacional, convocada para Ostra com esse
intuito, e então criaram-se as prefeituras ou eparquias, pelas quais foram substituídas as
administrações provinciais.
No ano de 1827 proclamou-se em Trezene uma nova constituição: porém em 1832
o príncipe Otho, cuja subida ao trono foi anulado aquele código, ficando o novo monarca
debaixo da proteção das nações que tinham triunfado em Navarino. Recebeu a Grécia de
mau grado a quebra das suas constituições, mas foi constrangida pela força maior a calar -se.
Otho prometeu dar aos gregos uma nova lei fundamental; veremos se esta promessa é com
efeito cumprida. Para as despesas da guerra da independência haviam os gregos contraído
dois empréstimos: o 1º no ano de 1924, de oitocentos mil libras esterlinas a 59 por cento; o
2º em 1825 de dois milhões de libras a 554, servindo a ambos de hipoteca os bens nacionais
e as rendas do estado. Depois de subir ao trono o príncipe Otho, contraiu a Grécia mais
outro empréstimo, de sessenta milhões de francos, a 94 por cento, de qual foram fiadores os
governos franceses, ingleses e russos.
Podemos hoje calcular a receita deste país em 19600 contos de reis, do qual
rendimento a dotação da casa real absorve só por si 160 contos, ou a décima parte dele. O
resto se gasta em manter, além de um exército de dez mil homens, oito ministros, muitos
conselheiros de estado, e um enxame de empregados subalternados. Deste modo tendo os
rendimentos de 1833, 1834, 1835, e 1836 produzido somente 5790 contos, e orçando a
despesa por 9612 contos, houve um défice naqueles quatro anos de quase 3900 contos de
reis.
À vista do que referimos, podemos dizer que a dívida pública deste novo reino é,
com pouca diferença de 54 milhões de cruzados, a cargo de um país, apenas povoado por
788000 almas, e já onerado com graves impostos, que se consomem sem utilidade da nação.
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Pelo que toca á instrução pública, está ainda em desenho a criação de escolas
primárias, e a fundação de uma universidade. Não trata do governo de proteger a agricultura,
e a indústria vai ainda muito atrasada. Fábricas não as há, e em muitas povoações é dificultoso
achar ofícios que trabalhem até nos mais ordinários mistérios.
O que unicamente tem aproveitado com a independência da Grécia é o comércio.
Há em Syra três companhias de seguros, cujos capitães montam ao todo em 80 milhões de
cruzados. Esta cidade cuja povoação não passava de 6000 almas ao romper da guerra,
contava 30000 moradores quando se assentou a paz. Hydra, que, depois de Syra, é a mais
formosa e povoada cidade da Grécia, tem perto de 1500 habitantes. Os Hydriotas, que
constituem a parte mais laboriosa da nação, possuem hoje para cima de 120 navios de carga
de 150 a 170 toneladas.
As mercadorias importadas para este país subiram em 1831 ao valor de 445 contos,
e as exportadas dele apenas valeriam 1048. Devemos porém advertir que Syra, escala
principal do comércio grego, é como armazém ou deposito, donde se extraem as mercadorias
para as outras ilhas, e também para a Morca e a Romélia; que, afora isso, aquela praça abastece
por miúdo a Turquia Europeia e Asiática, e que estas reexportações feitas por costeamento
não as metemos na conta. A navegação comercial dos gregos em 1931 foi de 2685 navios do
porte de 275:273 toneladas, ao todo. Os géneros que a Grécia exporta são vinho, aguardente,
passas de corinto, lã, seda em rama, cobre velho, cera e ruiva-dos-tintureiros.
Não ao governo, mas à sua posição geográfica deve a Grécia o florescente estado do
seu comércio.
Colocado, digamos assim, no meio do Mediterrâneo, entre a Europa, a Ásia e a África
abrindo-se nas suas costas pontos excelentes, poderia, porventura, a sua navegação estenderse facilmente não só até ao mar negro e o Egipto, mas ainda Itália, França e Inglaterra.
Afamada foi sempre a formosura e bondade do clima da Grécia: fertilíssimo é o seu território,
nomeadamente nas bandas orientais da Fócida e da Beócia, na Messénia, e nas cercanias da
Calamata.
De que carece, pois, este país para sua prosperidade? Carece de um governo judicioso, que
lhe dê boas instituições, em vez de ordens de cavalaria, de que a incou o governo do rei
Otho
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OS PAMPAS

São os Pampas umas vastas planícies da América do Sul, situadas no sertão da
república de Buenos Aires. Jazem estes vastos planos entre Buenos Aires e o Chili por uma
grande extensão de léguas. Cortamos alguns rios; mas não se vêm aí árvores, e a única
vegetação que neles há é uma relva muito rasteira.
Para o lado do noroeste fica-lhes um território chão, o qual, em vez de relva, cobrem
árvores espinhosas, sarças, e muitos brejos e a léguas de água salgada. Todo o terreno é salino,
e chamam-lhe a Travessia ou o Deserto de Mendoza.
Os Índios selvagens que aparecem pelos Pampas são várias tribos que em outro
tempo para ali vieram dos países circunvizinhos, ou acusados pelos Espanhóis, ou em
consequência da muita caça que havia nestes planos pantanosos. Dão-lhes o mesmo nome
do país, e chamam-lhes também os Pampas. E estes povos andavam sempre em guerra com
os colonos da Europa, e com os Índios que a estes se uniram, e de que se formou uma raça
mestiça chamada Gaúchos.
Esta raça votou ódio eterno aos Pampas, a que podemos chamar aborígenes, e a
guerra entre uns e outros ainda não acabou de todo, apesar da paz que o governo de Buenos
Aires fez em 1796 com os Índios primitivos ou Pampas.
Estes são principalmente da casta dos Arcanos, tão célebres pelo seu valor, e pelas
guerras que tiveram com os Espanhóis. Os Arcanos são uma divisão da raça dos Patagões,
de que em outro lugar daremos notícias assaz curiosas.
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Tem os Pampas todos os caracteres físicos dos Americanos tanto do Norte como do
Sul: mas o trato com os europeus não tem feito neles tantas mudanças como nos seus irmãos
do Norte. E gente habilidosa em obras de tecidos, e trastes de peles, das quais fazem cestos,
freios, chicotes, e outras coisas curiosíssimas, e algumas grandemente úteis, como são as
botas de pele de cavalo. Tingem-se como os outros selvagens de várias cores, mas somente
pela cara. Andam ordinariamente nus, quer vão á guerra, quer á caça, e nas suas habitações
andam do mesmo modo, salvo se faz frio, ou se vão às povoações; porque então vestem uma
espécie de saio de fundo branco e sarapintado por cima, que chamam chilipa, e deitam às
costas o poncho, que é como um cobertor.
Para caçar ou pelejar servem-se os Pampas de certas bolas presas a uma corda, com
duas ou mais pernas, às quais despedem, e puxam para si, depois de terem com elas enredado
o homem ou animal a que fazem o livro. Trazem também facas, terçados sem bainha, e laças
do comprimento de dez pés, adornadas no conto com penas de avestruz: mas a sua arma
principal é a das boias de que se servem com espantosa destreza, correndo a cavalo, e girando
com elas á roda da cabeça, antes de as despirem. A mais abundante caça que há nestas
planícies frequentadas dos Pampas espécie de avestruz a que no Brasil chamam emas.
A raça que hoje constitui a principal população dos Pampas são os Gaúchos, de que
já falamos. Os Gaúchos são os mestiços descendentes dos índios convertidos e dos
espanhóis ou índios que se uniram com estes; e em geral se dá este nome a todos os cristãos
que habitam os Pampas vivem em cabanas espalhadas por aqueles campos, ou, como
pastores e criados, nas estâncias (fazendas) dos espanhóis de Buenos Aires. Estas estâncias
são casas que os proprietários ricos têm por aquelas campinas onde vivem os guardadores
dos seus gados, única, mas abundantíssima produção dos Pampas. Ordinariamente estas
estâncias compõem-se de três casas, uma para o capataz ou feitor, e para os criados Gaúchos,
outra que serve de cozinha, e que também e a morada dos escravos pretos, outra, enfim, que
é a que fica no centro, e esta mais adereçada, na qual se recolhe o proprietário quando vai a
estância. Nos arredores desta passam manadas de bois e de cavalos, contendo muitas mil
cabeças. Todo este gado é marcado, e a forragem fazem-na os Gaúchos e os escravos por
junho e julho: também esta a seu cargo o correr dos tempos a tempos os limites da fazenda,
para fazer entrar para ela algum gado que ande arredio. No inverno e primavera faz-se grande
carnagem de bois, para lhes aproveitar o couro, o sebo, e a carne dos lombos, que se corta
em mantas delgadas e se guarda para exportação, depois de metida em salmoura e seca ao ar.
Ovelhas havia dantes tantas, que as vendiam 60 reis por cabeça: mas hoje, sobre tudo perto
de Buenos Aires, já vão escasseando muito. As que há guardam-nas cães ovelheiros, sem
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mais pegureiro, e eles levam a pastar, e trazem ao redil ao anoitecer. São estes cães de raça
grande, e a cerca deles há coisas curiosas e de notar, em pequenos são amamentados por
ovelhas, com as quais começam a andar por fora ainda muito novos. Quando estão crescidos,
os criados das estâncias os fartam bem todos os dias pela manhã, e lhes dependuram ao
pescoço um cestinho com comida; porque se lhes der a vontade de comer voltaram para casa
logo. Carnes de ovelha não lhes deem; porque ainda que tenham fome de palmo, antes
morreram do que comê-la. Muitos destes cães são mastins porém grande parte deles são
ordinários.
Os costumes dos Gaúchos das estâncias estão em harmonia com a sua situação.
Habitante de extensas campinas, pelas quais correm a sua vontade, custa-lhes a fazerem-se
ao trabalho, e ainda mais à obediência; religião e brandura não gastam muita, por viverem
afastados às vezes uns dos outros, vinte ou trinta léguas, e o mesmo das ermidas ou
paróquias, que poucas são. Se uma vez por outra vão a missa, ouvem-na a cavalo à porta da
igreja; mas o que não dispensam é serem enterrados em chão sagrado como isto não e fácil
por causa das distâncias, quando algum morre os parentes o cobrem de pedras e troncos de
árvores, onde as há, até se lhe consumirem as carnes, e depois levam a ossada ao cemitério:
as vezes, por maior brevidade, partem o defunto em pedaços, separam com uma faca os
ossos da carne, enterram esta, e levam aqueles ao pároco para que lhes dê sepultura
eclesiástica. Se a igreja fica a menos de vinte léguas, põem o defunto a cavalo, seguro por
detrás com dois paus em aspa, e com os pés nos estribos, e assim o conduzem à paróquia
mais próxima.
Quanto ao vestuário, os mais abastados, como os feitores e maiores, trajam à
europeia, mas os criados andam em geral com a chilipa e chapéu na cabeça; posto que alguns
tragam calças brancas, o poncho, e botas de couro de cavalo. As mulheres que andam
descalças e muito sujas, usam de certa camisa sem mangas, atada pela cintura. Costumam de
ordinário ter uma por junto; e quando a querem lavar, vão aos rios tiram-na, lavam-na, e
depois de a enxaguarem ao sol, vestem-na, voltam para casa. A habilidade não lhe sobeja;
não fiam, nem cozem; apenas varrem a casa e acedem o lume para assar carne, guisado único
dos Gaúchos. Estes, pelo lado do vestuário, também não são muito abastados porque em
comum não tem senão uma andaina de roupa; assim, quando a chuva os colhe, em
descampado, despem-se, e metem o fato debaixo do couro com que cobrem a sela do cavalo,
e vão assim à fresca até que passe o aguaceiro. Dizem a isso, que a pele seca-lhes logo, e que
o fato levaria mais tempo.
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A educação que os Gaúchos dão aos filhos é ensiná-los a montar a cavalo. Apenas a
criança tem oito dias, toma-a o pai nos braços, e vai correndo a cavalo pelo campo, até que
o rapaz desate em berreiros: então volta com ele a casa para que a mãe lhe dê de mamar.
Repete-se isto até a criança chegar à idade em que possa montar num cavalo já velho e manso.
Com esta educação bravia ficam os Gaúchos selvagens e desconversáveis; fogem do trato de
quem não conhecem; não têm amor de pátria, não obedecem a ninguém; e acostumados
desde a infância a ver matar animais, a vida de qualquer homem é para eles coisa de muito
pouco momento; frequentes vezes cometem assassínios, sem porquê, e com a maior
tranquilidade de espírito. Daí tiram, contudo, também proveitos; são robustos e saudáveis,
sobretudo os mestiços de sangue espanhol e índio: sofrem a doença e as mais ásperas dores,
sem soltar um só gemido. A própria vida têm-na em muita pequena conta. O mulato que
esteja de má tenção com um destes mestiços, vem ter com ele, e sem descer do cavalo lhe
diz: “Meu amigo estou arrenegado contigo venho matar-te”. O mestiço pergunta-lhe então
o porquê: dá-lhe o mulato a razão, sem se alterar nem levantar a voz; depois apeia-se e matao… e esta horrível cena se passa diante de muita gente, sem que ninguém sem meta de
permeio.
O que admira é serem estes Gaúchos agasalhadores dos estrangeiros. Dão abrigo e
de comer a qualquer viajante, e nem sequer lhe perguntam de onde vem ou para onde vai.
Custa-lhes o assoldadar-se; e quando lhes parece deixam o amo, dando por motivo único o
terem-no servido já muito tempo: gostam de jogar cartas, mas sempre com a faca ou punhal
cravado em terra para matar o que fizer ladroeira. Joga o Gaúcho até a camisa se está boa; e
se a perde, o que ganha dá-lhe a sua; porque todos eles assentam, que em consciência
ninguém deve ter mais do que uma.
Gaúcho a pé, ninguém o vê. Podemos dizer que apenas sabem andar; e por isso,
trabalho que não se possa fazer a cavalo, não o fazem. Nas pulperias ou estalagens estão
horas inteiras a conversar sem se aperceberem: pescam a cavalo; e até a cavalo vão tirar água
dos poços puxando o balde com uma corda, que levam presa a sela, sem desmontarem.
Já deste frequente uso se pode ver quão destros cavalgadores são. Posto que montem
com pouco ar, seguram-se bem, e por mais que um cavalo corra, escouce ou se empine não
é capaz de os deitar a terra. O mais que lhes sucede é cair o cavalo, quando corre à rédea
solta; mas eles ficam sempre em pé e sem largar as rédeas. Os estribos de que usam são uns
triângulos de pau em que apenas lhes cabe a ponta do pé.
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Não são os Gaúchos menos destros do que os Pampas em atirar com as cordas
emboladas, de que já fizemos menção; porém no que são exímios é em deitar o laço. É esta
uma corda comprida feita de tiras de couro em uma de cujas pontas há uma laçada corredia,
e a outra está presa num gancho pregado na sela do cavalo do caçador. O Gaúcho leva a
corda enrolada em voltas, e pendurada na mão direita, até se aproximar do animal que
persegue. Chegando a tiro arroja a corda com mão tão certa que a laçada vai encaixar-se no
pescoço ou pontas do animal. O caçador toca então o cavalo para o lado, para quebrar a
força do puxão que dá a presa quando se sente agarrada. Muitas vezes os touros, para apanhar
os quais principalmente usam do laço, correm com tanta ligeireza, ainda depois de terem a
cabeça metida na laçada, que levam a rastos o cavalo e o cavaleiro. Cai o animal por fim, e o
caçador corre sempre, levando-o aos tombos, para o não deixar firmar-se bem nos pés, até
chegar ao sítio em que o possa prender, ou em que alguém venha, e decepe as pernas do
animal.
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A PRIMAVERA – POEMA DO SR. CASTILHO
Publicações literárias são hoje raras em Portugal: - raríssimas as boas: a utilidade de
um livro bom, verse este sobre o que versar, é indubitável. A raridade, pois, e utilidade das
obras modernas bem escritas nos movem a dar no Panorama notícias delas, quando aparecem,
porque entendemos que nisso fazemos serviço ao público, sem que no decurso do ano
tenhamos de encher muitas páginas com semelhantes materiais. Oxalá a abundância delas
nos embargasse o mencioná-las num jornal destinado principalmente a outros objetos de
instrução popular!
O livro do Sr. Castilho não é fundamentalmente uma obra nova, mas é a poesia vivida
da juventude aprimorada pela poesia severa do génio já maduro e repassado de meditação e
de estudos. Na diferença da antiga à moderna Primavera se contém a história do progresso
poético
Do Sr. Castilho: é por isso que longe do repreendermos por haver corrigido em vez
de compor de novo, o louvamos. Quando as vagas dos séculos tiverem passado muitas vezes
por cima dos sepulcros da geração que hoje vive: quando a posterioridade tiver feito inteira
justiça ao maior poeta português dos nossos dias, darão as duas primaveras argumento para
o julgar. As opiniões que o tempo foi melhor acertando, o estilo que se foi mudando, serão
matéria de estudos para vindouros, porque aí se julgou o génio a si mesmo: aí notou
imperfeições que a critica por ventura não notaria: aí, em fim, o grande poeta deu lições de
bom gosto. Nem é de arrecear que o tempo que nisto empregou o autor da Primavera faça
falta e novas composições. No vigor da idade e do talento é muito rica a fonte do seu
engenho, para que de novo deixe de correr abundante por ter sido derivada algum tempo
para dar viço e vida às flores da Primavera.
Alguém acha também que o livro vem muito recheado de prosas: nós o quiséramos
ainda mais cheio delas: porque na prosa do Sr. Castilho se encontra muita poesia, e porque a
harmonia dos versos é o menos sinal daqueles com que se revela o poeta.
Terminaremos recomendando o livro por ser um modelo de linguagem pura e de
engenho, e mais que tudo porque é uma voz de paz, de brandura, e de amor levantada no
meio dos ódios civis, e das paixões procelosas deste século de transição.
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AGRICULTURA NA SICÍLIA
A Sicília, a maior das ilhas do Mediterrâneo, em tempos foi notável por suas belezas
naturais, e fertilidade de terreno. Juntas estas vantagens às que procedem da localidade
fizeram com que a posse dela fosse sempre objeto de cobiça das nações, que, em diversos
períodos, tiveram influência no Mediterrâneo. Alguns séculos antes da era de Cristo estava
cheia de colónias de Gregos, que com o andar dos tempos chegaram a rivalizar com o seu
país natal em opulência, força e luxo. Estas na sua declinação largaram o campo ao nascente
poder de Cartago, e os cartagineses, por sua vez, cederam à suprema força dos Romanos.
Todos sabem que a primeira guerra púnica começou na Sicília. Foi este o primeiro território
que os Romanos reduziram à forma de província, e como diz Cícero: “onde primeiro
souberam quão excelente era dominar nações estranhas, e onde lançaram os fundamentos
para a conquista de África”. Enviavam com abundância para a metrópole as produções
daquele fértil país, que lhes fornecia meios de sustentar milhares dos seus povoadores; e da
sua importância a este respeito tinham eles exata ideia, porque lhe chamavam familiarmente
o celeiro de Roma. O mesmo Cícero diz que os seus antepassados acharam ali um tesouro,
porque durante a guerra social, que por dois anos abalou vivamente a Itália, não só a Sicília
alimentou os soldados, mas até os vestiu, e armou, sem alguma despesa da república.
A superfície do interior da ilha é muito variada; distinguem-na principalmente os
outeiros, que a cada passo se erguem em altas montanhas, e os vales, que se espraiam em
vastas campinas de exuberante fertilidade. Brydone descrevendo a sua viagem pela ilha exalta
grandemente a sua paisagem.
“A beleza e a riqueza do país [diz ele] crescem à medida que nos vamos adiantando.
Os montes, posto que de grande altura, são cobertos até à extrema sumidade com a mais
abundante relva. A erva nos vales já está inteiramente seca, de forma que os rebanhos andam
todos agora pelos montes. A gradual separação do calor, e do frio é muito visível. Os vales
parecem pardos, e chamuscados, e o mesmo as faldas das montanhas até considerável altura;
e daí para cima começam a tomar uma sombra de verdura, que se vai fazendo cada vez mais
e mais escura, e cobre todas as regiões superiores: todavia a erva, e o trigo, não são tão viçosos
no topo, como nas regiões médias. Nós estávamos admirados de ver a pasmosa riqueza das
colheitas, muito e muito superior ao que vimos por Inglaterra, e pela Holanda, onde um chão
feliz é ajudado com todos os artifícios da cultivação; porém ao mesmo tempo que o miserável
lavrador Siciliano dificilmente pode vender para os gastos da lavoura; e ceifa desgostoso, e
tristonho, as mais abundantes searas. E para que as teve ele? – só para jazerem como
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produtos estagnados na sua mão, e às vezes até que de todo se arruínam, sendo vedada a
exportação a todo o que não pode pagar exorbitantes impostos para entrarem nos cofres
reais”.
Os trabalhos da agricultura na Sicília são dirigidos com muito pouca arte. Os
instrumentos de que usam, mostram mais rudeza dos tempos antigos do que os
melhoramentos da ciência moderna; e quando, na Inglaterra, por exemplo, os agricultores
debatem, e determinam o merecimento comparativo dos arados escoceses e Ingleses, os dos
Sicilianos permanecem tão grosseiramente construídos como na vida do poeta das Latinas
Geórgicas. Ainda mal que de semelhante censura não pequeno quinhão cabe à nossa terra.
Todavia os Sicilianos ainda estão piores do que nós.
O arado Siciliano consiste numa peça de pau, de onze pés de comprimento; numa
das pontas amarram os bois, e a outra encaixa obliquamente noutra peça de madeira de quase
cinco pés de comprimento. A parte inferior é aguçada para penetrar, ou [como diz Mr.
Simond] arranhar na terra. A parte superior serve de pega ao lavrador, e por sua curteza lhe
faz gastar no trabalho o dobro do tempo do que se fosse com mais asado instrumento. A
extremidade que entra no chão é muitas vezes, mas nem sempre guarnecida de ferro;
portanto não substitui na perfeição o nosso arado de relha lavrando apenas pouco mais fundo do
que um porco com o focinho, diz um viajante. Este instrumento da idade primitiva é sujeito a todos
os inconvenientes de falta de uma relha e das aivecas; e a forma da rabiça torna difícil ao
lavrador a tarefa de o guiar em linha reta. Os carros, enxadas, e ancinhos são igualmente
grosseiros; e suprem a grade com um feixe de sarças e arbustos espinhosos, puxado por um
boi. Quando as terras são estrumadas, o que raras vezes sucede, dão trigo todos os anos; e
senão de três em três anos por esta forma; - no primeiro ano, trigo; no segundo alqueivamse, e só dão erva para feno; no terceiro, lavram-se várias vezes e semeiam-se para o quarto
ano. Alguns proprietários alternam com favas, que lá é grande artigo de consumo para
homens e gados, e que muitas vezes tanto as comem cruas uns como outros.
Em tudo isto nos referimos a Mr. Simond, viajante moderno, e acreditado, e que já
em outros números temos citado.
As terras certamente dão na Sicília muito menos do que dariam com um sofrível
amanho. O trigo produz oito sementes, em alguns distritos dezasseis, e às vezes, em anos
mais favoráveis, trinta.

59

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

As melhores castas de trigo na Sicília são duas, - uma, de bago comprido, duas vezes
maior do que o do nosso país, e que lá usam cozido inteiro, como arroz; - outra, de um grão
oval, mole, que faz uma farinha notavelmente branca, empregada só em pão de luxo,
biscoitos e massas, etc. a ceifa começa nos fins de Junho, e continua em Julho e Agosto. Há
alguns bocados de terreno, chamados ortaggi, que, sendo regados artificialmente, dão no ano
duas colheitas sucessivas do mesmo produto, mas são comparativamente poucos, e de
pequena extensão.
Há em diferentes partes da Sicília armazéns públicos, onde o trigo se pode depositar
e guardar por tempo considerável. São geralmente escavações em rochas calcárias, ou covas
no chão, do feitio de uma garrafa com seu gargalo, emparedadas, e construídas à prova de
água em dimensões suficientes para encerrarem seiscentos ou setecentos molhos. Quando o
armazém está suficientemente cheio tapam-lhe a entrada com pedra e cal para vedarem a
comunicação do ar. Por este meio se conserva o trigo dilatados anos, e parece que os
romanos assim o guardavam; achando-se nas Gálias e Espanhas muitas destas espaçosas
cavernas, sobre as quais têm escrito os antiquários, e os economistas, largas dissertações.
Os armazéns, ou caricatori, nos portos de embarque de trigos [porque há certos portos
por onde somente se pode exportar] são numerosos e amplos: pode ali depositar-se o trigo
até ocorrer oportunidade de o embarcar. Sendo de boa qualidade, transportado
imediatamente depois da colheita, ou do último de agosto, é armazenado livre de despesa;
sendo o lucro da venda por grosso, desde aquele período, suficiente para custear todos os
gastos. O recebimento do caricatori é objeto de compras de especulação em Palermo, Messina,
ou Catânia, conforme a subida, ou baixa do preço do trigo. O que deposita pode vender a
quantidade com que entra nas porções que quiser, dando-se de tudo conta fiel.
Faz pasmar em realidade que um país como a Sicília, a quem a natureza liberalizou
tanto os seus dons, apresente o quadro lastimoso da pobreza, e do abatimento, em que se
acha. De há muito que a sua triste condição jaz inalterável. Brydone, depois de observar que
a fertilidade da maior parte das planícies, sem tapumes, sem adubos, e quase sem cultivo, é
verdadeiramente assombrosa, diz que se a ilha fosse bem cultivada seria o grande celeiro da
Europa. Do mesmo modo refere Simond que poderia ter cinco tantos da atual população, se
a deixassem laborar sem estorvos, e desagrilhoada de absurdas disposições regulamentares,
porque a natural capacidade das terras é superior à má cultura. O distinto economista Mr.
Macculloch autor do moderno Dicionário de Comércio, atribui o estado retrógrado da Sicília à
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espécie de dependência colonial, em que sempre têm conservado esta ilha as potências da
Europa, que a têm regido.
Quando os Romanos foram expulsos da Sicília, foram os Sarracenos os primeiros
que a ocuparam, depois os Normandos e daí os Franceses: fundou o domínio destes com as
famigeradas, e sanguinolentas Vespas Sicilianas; e um príncipe da casa de Aragão foi
chamado ao trono, ficando a ilha como uma dependência, primeiro da coroa Espanhola e
ultimamente do Reino de Nápoles. – Os abusos multiplicados, que medraram em Espanha
em tempo de Fernando o católico, e de seus sucessores da linha austríaca se espalharam com
a mesma abundância pela Sicília, e a experiência mostrou que não menos destruídos foram
da indústria e civilização da ilha, do que em Espanha. O regimento napolitano lhe tem sido
igualmente pernicioso. Brydone, no século passado, notou e repreendeu vigorosamente os
maus efeitos de uma administração funesta. – “é realmente de todo incompreensível [diz ele]
como um governo, por execrável que seja, pode ser capaz de fazer pobre e miserável um
país, que produz quase espontaneamente quanto até o luxo pode desejar.”
Em outra parte, falando dos habitantes de uma aldeia por onde passou. – “a vista
deste miserável povo me penetrou de indignação. Esta aldeia está cercada dos mais belos
terrenos do mundo; e não obstante isso nem pão, nem vinho lá se encontrava; e os pobres
habitantes pareciam meios mortos de fome”.
Mr. Simond, viajante muito moderno, não é menos severo. Caracteriza o governo da
ilha como se reunisse quase todos os defeitos, tanto teóricos como práticos de que as
instituições políticas são suscetíveis. – “é um modelo [diz ele] neste sentido: ali achámos um
sistema de leis inteiramente bárbaro, e a administração delas notoriamente corrompidas, e os
tributos enormes levantados arbitrária e desigualmente. As terras geralmente se arredam, ou
aforam, com tais condições que são inalienáveis, de forma que poucos podem ser
proprietários; e os arrendamentos, pelo menos os da terra da Igreja ligam somente o foreiro
e não o direto senhor. – À falta de estradas não podem transportar-se as produções de umas
a outras partes da ilha: em consequência disto, pode, como frequentemente acontece, existir
a escassez e a abundância ao mesmo tempo em diferentes sítios, sem meios de oportuna, e
eficaz comunicação.” –
Há muitos países na Europa, cujos interesses materiais padecem pela ruindade das
estradas; porém na Sicília o mal subiu a um ponto, a que nada chega. A natureza da superfície
da ilha muito variada faz impraticável qualquer sistema de comunicação, que não seja de
estradas artificiais, construídas com habilidade, e que vençam os muitos obstáculos naturais
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do solo; mas, não obstante esta precisão, as não há mesmo entre cidades principais; e nas
partes mais remotas do interior unicamente as substituem, no tempo seco os leitos dei fiumari,
ou torrentes das montanhas. Contam que o rei, que faleceu, dera uma vez volta à roda da
ilha com o príncipe hereditário, e não só vira mau estado das estradas, mas até sofrera seus
transtornos trabalhando por vencer os obstáculos, que se lhe opunham no caminho.
Julgaram que era excelente a ocasião de instar pela conveniência e necessidade de fazer alguns
melhoramentos, e choveram para este fim as petições de todos os distritos; mas o rei, assim
que se apanhou são e salvo em casa, disse que ele tinha concluído a jornada, e os mais que
fizessem outro tanto.
Todavia, o grande impedimento [segundo Macculloch] com que tem de batalhar a
indústria Siciliana é a restrição imposta na exportação do género comercial da ilha, o trigo;
porque ainda que as dificuldades já não são como eram algum tempo, contudo ainda são
tantas, que opõem invencível obstáculo à difusão dos melhoramentos, e desenvolvimento
dos recursos nacionais. Nenhuma exportação de trigo se pode efetuar sem permissão do Real
Património, tribunal a que atribuem o encargo de fiscalizar anualmente o todo da produção, e
a quantidade necessária para o consumo interior. Quando esta corporação decide que pode
fazer-se a exportação, publica as suas licenças para certas quantidades determinadas ou [como
alguns dizem] vende-se a meia dúzia de indivíduos favorecidos, que por consequência ficam
hábeis para regular os preços; de maneira que estes, e não os cultivadores, tiram todo o
proveito.
- “Por isso [diz simond] quer as colheitas sejam fartas, quer mingadas nada influem
nos ganhos dos produtores, que se desanimam; e frequentemente escasseia o trigo num país,
que outrora foi o celeiro da imperial Roma; isto tendo agora um sexto da população, que
tinha nossa época.”
O mesmo escritor menciona como prova do apuro, e extensão do sistema fiscal, que
ninguém pode ir de uma cidade para outra com um pão ou uma peça de carnes, sem
permissão especial. E o pior é que toda esta vexação é sem resultado; sendo fontes de
rendimento por dilapidações de toda a casta. – “se a bondade do terreno não fosse
contrariada por leis e instituições viciosas [é a opinião de Mr. Macculloch], a Sicília
indubitavelmente seria um dos mais belos e ricos países da Europa; o que necessita é
segurança da propriedade, e liberdade da indústria. Deixem-na empregar livremente os seus
meios, e dentro de poucos anos desenvolverá os seus desmedidos recursos; e Girgenti,
Termini, e Sciacca virão a ser muito notáveis escalas para exportação de trigos”.
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- A gravura, que precede este artigo, é o conspecto de uma festa popular, que
costumam fazer os camponeses das vizinhanças de Catânia para celebrar o fim das ceifas e
debulhas. A figura principal da procissão é uma rapariga vestida de branco, e montada num
jumento. À roda vão muitos homens em cavalgaduras semelhantes, e outras a pé levando
paveias de trigo em sinal das ceifas, que concluíram. Realça e anima de ordinário esta cena o
copioso concurso de povo, e acompanhamento de músicas. Dizem que este costume data de
muito remota antiguidade, e parece ser uma relíquia das festas pagãs de Ceres, Deusa
protetora de searas.
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DAMIÃO DE GÓIS
Damião de Góis nasceu em Alenquer,
em 1501, de ascendência nobre, foi educado
desde os nove anos de idade na corte do rei
D. Manuel, de quem foi camareiro e guardaroupa, saiu da corte para viajar pela Europa,
sendo sucessivamente nomeado embaixador
de Portugal na Polónia, na Dinamarca e na
Suécia. Acabados vantajosamente os negócios
de que fora incumbido, prosseguiu as suas
peregrinações por vários países, merecendo
em toda a parte a estima dos reis e sábios que
tratou de forma familiar e dos quais foi amado
e reverenciado, homens tão ilustres como os cardeais de Bembo e Sadoleto, o historiador
Olau Magno, os eruditos Glareano e Pedro Nanio, dedicaram-lhe cartas cheias de amizade e
louvores ou dedicaram-lhe as suas obras. O célebre Erasmo, autor do “elogio da loucura” e
terror dos homens das letras do seu tempo, viveu cinco meses em Friburgo com Damião de
Góis, a quem sempre respeitou. Depois de catorze anos de viagens, assentou nos países
baixos, onde casado com Haya, foi habitar em Lovaina. Aqui viveu durante algum tempo
entregue ao estudo e repouso doméstico, até 1542, ano em que a cidade foi cercada pelos
franceses. Neste local capitaneava Damião de Gois um corpo de estudantes responsáveis
pela defesa da Lovaina. Algumas pessoas aconselharam a rendição, sabendo disto Damião
de Góis foi com o governador da cidade ao campo Francês, para se certificar que as
condições de entrega fossem menos onerosas. Feitas tréguas o governador voltou à cidade,
mas rompeu novamente fogo dos sitiados, os franceses fizeram de Damião de Gois
prisioneiro em França onde sofreu grandes males, libertando-se por 2000 ducados depois de
estar retido uma longa temporada em Saint-Quentin no Vermandois. Mandado recolher a
Portugal por D. João 3º já em 1567 se achava restituído à pátria onde foi nomeado guardamor interino da Torre do Tombo, no impedimento de Fernão de Pina, preso por crimes de
que o acusavam. Por morte do bispo de Miranda D. António de Pinheiro deu-lhe o cargo de
cronista-mor que desempenhou, publicando a crónica do rei D. Manuel cuja ultima parte foi
publicada em 1567. Os últimos anos de vida deste homem célebre foram os mais inquietos
de toda ela. No ano de 1571, Damião de Gois foi demitido do cargo de guarda-mor, e
sepultado nas masmorras da inquisição. Sabe-se que uma sentença daquele tribunal de
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horrível recordação o condenou a degredo, esta sentença foi adoçada, mandando-se-lhe
cumprir o degredo no mosteiro da batalha. Consta que já estava restituído à sua casa, quando
morreu em 1573.A causa da sua morte é um mistério, há quem diga que morreu de apoplexia
outros dizem que foi assassinado, por ventura é esta a hipótese verdadeira. Talvez os
inquisidores, não se atrevendo a lançar nas fogueiras de um auto de fé o homem a quem um
papa e vários reis da Europa tinham tratado como amigo, fizeram com que o punhal dos
assassinos os livrasse de Damião de Gois cujo saber e ousadia lhes podia ser fatal. A
residência deste na Alemanha, o trato que tivera com os reformadores religiosos, a sua
intimidade com Erasmo devia ter influenciado nas suas opiniões acerca da igreja de Roma,
que neste tempo, com a falta de bons costumes favorecia o progresso do luteranismo.
Damião de Góis habituado a exprimir livremente os seus pensamentos, cometeu uma
imprudência, ao vir meter-se na corte portuguesa, e esta imprudência custou-lhe o sossego
dos últimos anos de vida.
Além das duas crónicas já referidas, Góis publicou durante as suas peregrinações pela
Europa várias obras latinas como “A deploração da gente Lappiana”; “A embaixada do Preste João”;
“A fé religião e costumes dos Etíopes”; “As histórias do 1ª e 2ª cerco de Diu” “A descrição de Lisboa” e
outros diversos livros ainda hoje muito estimados. Damião de Góis foi além de um ilustre
escritor foi um excelente músico, muitas das suas composições foram guardadas no arquivo
de música no tempo do rei D. João V.
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DE ALGUNS JOGOS QUE APARENTEMENTE REQUEREM GRANDES FORÇAS
Surgem de tempos a tempos nos teatros e praças, homens cujos seus pasmosos jogos
de força chamam a atenção do povo. Muitas vezes há mais jeito do que força nestes
espetáculos oferecidos à curiosidade pública.
Sem a pretensão de indicarmos neste artigo todos eles, indicamos alguns que o doutor
Desaguliers colocou em prática, explicando-os ao mesmo tempo na presença da Sociedade
Real de Londres, e que não era mais do que a repetição dos que no inicio do ultimo século
executava na capital de Inglaterra um Alemão chamado Van-Eckeberrg. Num destes
exercícios afivelava na cintura um forte cinturão, que tinha na parte dianteira um anel de
ferro, por onde passava uma corda presa a um poste, a determinada altura, e igualmente
enfiada noutro anel também presa ao mastro. Pondo os pés de encontro ao poste erguia-se
quase horizontalmente até à altura da argola, depois, entesando subitamente as pernas,
quebrava a corda, caindo sobre um colchão colocado por baixo.
Noutra experiencia, estendia-se ao comprido no chão, com uma pesada bigorna em
cima do ventre, sobre a qual um homem forjava ferro. Para variar, cortavam dois homens na
mesma bigorna com um escopro, uma grossa barra de ferro, ou partiam às marteladas
enormes pedras.
Van-Eckeberg apoiando os pés numa cadeira, e encostando os ombros noutra,
formava com o corpo uma abóbada á qual subia um homem que todos viam elevar -se ou
descer conforme o paciente tomava ou soltava a respiração. Nesta abobada carregava
também muitas vezes, o peso de três ou quatro pessoas, sem que o atleta se mostrasse
fatigado, o qual reproduzia finalmente nesta posição todas as experiencias da bigorna e do
martelo. O esforço mais extraordinário, consistia em colocar uma peça de artilharia sobre
uma espécie de prato de balança pendente, de quatro cordas atadas no ponto de reunião e
uma só corda presa à cintura do atleta. Por baixo do prato estavam dois rolos, e dado um
sinal tiravam-nos, e a peça ficava suspensa na cintura de Van- Ekceberg. A explicação da
primeira e última experiência não envolve quaisquer dificuldades. Estas baseiam-se
exclusivamente na resistência natural dos ossos da bacia, que formam uma dupla abobada
cuja rutura não pode ser causada por uma força imensa. Por outro lado, os ossos das coxas
e da canela podem suportar no sentido do seu comprimento o peso de cinco a seis mil libras,
desta forma, Van-Ekceberg poderia suportar sem muito custo o peso da peça de artilharia
conservando-se na posição horizontal de encontro ao mastro, e partir a corda. A experiencia
da bigorna era sem dúvida a mais extraordinária. Toda a dificuldade estava em suportar o
peso da bigorna, porque o efeito das marteladas era praticamente nulo para Alcides. Se a
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bigorna fosse uma simples folha de ferro, ou tivesse apenas o dobro ou o triplo do peso do
martelo, bastariam apenas umas pancadas para matar o atleta. Ma era leve a impressão que
causavam as pancadas, porque o impulso dado ao malho era repartido depois do choque por
uma massa de matéria e consequentemente não produzia no corpo um efeito cem vezes
menor. Além disso, a reação da bigorna ou da pedra contra o malho também amortecia a
força das pancadas.
Finalmente, a terceira experiência, explica-a grande resistência que opunha à pressão
a abobada formada nas arcadas ósseas, que se apoiavam mútua e perfeitamente. Convém
explicar que neste caso a experiencia da bigorna era menos perigosa do que quando Alcides
jazia deitado no chão.
A par destes jogos que provam mais habilidade que força, citam-se alguns atos que
revelam verdadeira força. Passamos a citar alguns realizados por um inglês chamado Tophan
com trinta e um anos de idade. Esmagava entre o dedo polegar e o terceiro um cachimbo de
barro.
Metia um cachimbo de barro entre a liga da meia e rebentava-o avolumando somente
os músculos. Pegando com a mão direita numa barra de ferro de três pés de cumprimento,
e uma polegada de diâmetro, batia com ela na mão esquerda arregaçando entre o cotovelo e
o pulso, até curva-lo a ponto de formar um ângulo reto.
Tomava uma barra de ferro com os extremos semelhantes, punha-a no meio do
pescoço, depois com as duas mãos entortava-a ate fazer tocar as duas pontas. Por fim
fazendo um esforço contrário endireitava a barra por completo. Estas habilidades eram
muito mais difíceis que a precedente, porque os músculos de que depende o afastamento
horizontal dos braços são mais fracos do que os que o fazem unir.

67

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

O CONVENTO DE MOUSTIRERS
Horrível é vaguear numa noite dessas em que no céu não se mostra uma só estrela, e
em que o furacão assobia quebrando-se nas árvores, e misturando o seu rugido com o uivar
dos lobos e com o fragor das torrentes! – Tremenda é uma noite dessas; porque o frio
insuportável contrai os membros, e encrava nos ossos dores inexplicáveis: o peito mal
resfolga como opresso por um grande peso: a cabeça afoga-se e as ideias contrastam e
baralham-se umas com as outras: o hálito vem esvaecer-se nos lábios e parece golpeá-los. E
nesta solidão imensa tem-se medo; tem medo até o que sem ele afrontará o fogo de uma
bateria, até aquele que sem enfiar se veria encerrado num navio já meio soçobrado: tem-se
medo; porque podemos estar à borda de um precipício, que nos engula à primeira passada
que dermos. Contudo não pareis, se aí vos achardes, porque a neve que vai caindo vos
sepultaria em mortalha de gelo, e tal mortalha vos regelaria o sangue, e adormecer-vos-ia em
aflito torpor; e sentiríeis ir-se-vos a vossa existência gastando, parar, e fenecer ultimamente.
Das diversas crises do homem que morre nenhuma vos passaria por alto: as agonias do
moribundo, senti-las-eis todas; e só o desespero e a sensibilidade se esgotariam inteiramente
no vosso coração, quando a obra da morte estivesse rematada.
Parece que nestes desvios, no meio dos precipícios, das torrentes, e da neve, nenhum
homem ousaria morar; e que o passageiro perdido, salteado pelo gelo e pelo terror, não teria
repouso das suas angústias: – nenhum repouso senão nos braços da morte.
Porém, muitas vezes, já nos transes da agonia extrema, o som de uma campainha
sobressalta o moribundo, e o latir de um cão, rompendo por entre o sibilo do vento
proceloso, lhe retém o último suspiro, e entorna um raio de conforto nas trevas do seu
desespero. Um mastim e um monge trabalham para desenterrá-lo no meio da neve - e o cão
o afaga, e o religioso lhe dá todos os socorros que lhe podem restituir os alentos perdidos,
enquanto num quarto bem reparado, ao pé do fogão aceso, e numa cidade povoada e cómoda
algum filósofo prova a falta de inteligência dos brutos, e o filantropo sentado defronte dele
se espraia em profundas dissertações sobre o amor do género humano, e porventura sobre
os males que tem trazido ao mundo a religião do Evangelho.
O convento de Moustiers está situado no cimo das cordilheiras que se estendem a
leste do monte Saint-Velan e a oeste do píncaro de Dronay, cordilheiras estas, cuja maior
altura é de 8200 pés acima do nível do mar. O mosteiro foi edificado no décimo século por
S. Bernardo de Menthon, cónego d’Aosta. Em 1215 o conde de Blacas, voltando da Palestina,
onde estivera cativo, tendo prometido à Virgem Maria uma cadeia de ouro, por conselho dos
monges assentou que era melhor satisfazer este voto edificando junto de Moustiers um
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hospício para recolher os passageiros perdidos naquelas serras nevadas. Pelos estatutos de
Moustiers são os monges obrigados, enquanto dura o Inverno, a mandar todos os dias, faça
o tempo que fizer, dois homens destros e robustos esquadrinhar as montanhas, um para o
lado da Itália, outro para o lado de Valais. Estes homens, a quem chamam Maronieres,
ajudados pelos cães apenas descobrem algum perdido ou enterrado na neve, veem correndo
ao mosteiro a dar parte: os frades acodem imediatamente, e quatro mais forçosos tomam o
viajante às costas e o levam, enquanto o resto da comunidade vai adiante rompendo o
caminho pela neve, que às vezes tem vinte pés de altura. – Chegando ao hospício ministram
ao desgraçado todos os socorros possíveis, sendo de notar que o remédio mais eficaz que
empregam para o reanimar é um banho de água fria misturada com gelo. Quando este
remédio falha são perdidos outros quaisquer.
Os cães que tão grande serviço fazem à humanidade são de raça espanhola, muito
grandes e sagazes. Conta-se que um deles vendo passar por pé do hospício uma mulher com
uma criança, foi logo na pista dela, como quem previa o que lhe viria a acontecer: notaram
os monges a ausência do cão, seguindo-lhe a pista foram dar com ele já a cavar num atoleiro
de neve, onde estava empregada com a criança.
O convento de Moustiers é um edifício maciço e forte, com uma igreja elevada. - Os
monges, que ordinariamente sobem ao número de vinte e cinco, são naturais dos distritos
do norte dos Alpes. Posto que sadios e robustos, raramente vivem muitos anos, o que se háde atribuir aos trabalhos e privações porque passam. É gente simples, e de bom ânimo, dada
a exercer a caridade; o que os leva a sofrer com resignação a vida laboriosa e as estreitezas
do instituto, a que os hão sujeitado.
Há nas vizinhanças deste convento uma ave notável, a quem chamam de herbene, a
qual no Inverno é perfeitamente branca; na Primavera e Verão preta e branca; e no Outono
quase inteiramente negra.
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MINAS DE AZOUGUE
As principais minas de mercúrio encontram-se na Hungria, no Friuli, e na Espanha.
O azougue, ou mercúrio, como os clínicos lhe chamam, é uma substância importantíssima
para as artes. Serve para dar aos espelhos o que vulgarmente se diz aço; é a base de muitas
tintas; debaixo de diversas formas a empregam na medicina, e tem várias aplicações no lavor
de metais.
Desce-se a fundo das minas do Friuli por uns poços de noventa braças de
profundeza. Há aí máquinas que fazem trabalhar as bombas sem interrupção, para obstar ás
inundações que incessantemente ameaçam subverter os mineiros. Estes desgraçados são
homens condenados por seus crimes a tão penoso trabalho, ou obreiros que vão atrás dos
ganhos exorbitantes que para isso se lhes oferece.
Todos os que andam nas minas estão sujeitos às mais cruéis doenças. Tanto que a
influência de mercúrio que lhes vai repassando os corpos, começam a sentir tremores
nervosos: pouco a pouco lhes caem os dentes, sofrem dores agudíssimas nos ossos, e a morte
em fim lhes põe em breve termo aos padecimentos. Como principalmente das exalações do
azougue é que nasce tudo isto, os mineiros têm a cautela de ter na boca alguma moeda de
ouro que absorva estas exalações, e lhes embarace a entrada nos bofes. Contudo trazem
todos os membros tão impregnados deste metal, que basta esfregarem um bocado de cobre
com os dedos, para ficar tão branco como a prata.
Mina abundantíssima é uma que há em Idria, cidade da Carníola nos estados da
Áustria. Foi desconhecida até 1497, e deu-se com ela de um modo extraordinário. Como por
estes sítios havia muitas madeiras, alguns tanoeiros aí fizeram assento. Certo dia, querendo
um deles ver se uma celha estava bem estanque, foi pô-la debaixo de um fio de água que
gotejava de um penedo. No outro dia pela manhã, indo tirar a celha, achou-a pegada ao chão,
meteu-se-lhe na cabeça, que andava ali bruxaria. Examinando o caso com mais atenção, viu
no fundo da água da celha o que quer que era líquido, brilhante, e de extremado peso. Pegou
então numa pequena porção deste metal, cujas propriedades ignorava, e foi amostrá -la ao
boticário da terra. Este, como é de crer, não disse ao tanoeiro, o que valia aquilo, deu-lhe
algum dinheiro pelo seu trabalho, e pediu-lhe que trouxesse quanto pudesse desta singular
substância. O rumor desta aventura espalhando-se em breve, logo se formou uma companhia
para explorar a mina.
Refere certo viajante que indo visitar um dia esta mina de Idria, o fizerem meter num
balde, em que o desceram a mais de cem braças de profundidade. Então se achou no meio
de cavernas imensas, onde milhares de mal-aventurados, que nunca mais tornarão a ver a luz
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do sol, arrastam uma vida miserável. Nada pude divisar, diz o viajante, durante algum tempo;
nem sequer ao menos à pessoa que me andava mostrando estas cenas medonhas. Coisa
nenhuma há aí mais deplorável que o fado dos mineiros. A negrura das caras lhes encobre a
palidez horrenda que nelas estamparam as exalações mortíferas que aspiram. Os habitantes,
deste espantoso recinto são na maior parte criminosos condenados a trabalhos por toda a
vida, os quais vivem apenas aí dois anos.
Eu seguia calado o meu guia, cogitando da situação horrível em que estes
desventurados tinham arrojado o crime, podendo gozar a luz do céu, a saúde e a liberdade,
se houveram sido virtuosos. Subitamente ouço chamarem-me por meu nome, volto-me, e
vejo um homem de aspeto lívido e medonho, que se chega a mim, e me diz em voz sumida:
- “Conheceis-me?” – Que espanto não foi o meu, quando dei com um íntimo amigo! - Tinha
tido um desafio com certo oficial, apesar da proibição do imperador, e fora condenado a este
cruel suplício. Sua mulher, que pertencia a uma das principais famílias da Alemanha, não
podendo obter o perdão do marido, se havia sepultado ali com ele. Devo acrescentar que o
oficial, deixado por morto pelo meu amigo, sarou a ferida, e solicitando generosamente o
perdão do seu adversário, teve a felicidade de o restituir à luz e à liberdade.
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AOS HOMENS RELIGIOSOS
A IGREJA ressoa de hinos sagrados: - o incenso ergue-se em rolos diante do santuário
– a orquestra, cuja música muitas vezes profana, atrai ao templo centenas de curiosos, é a
espaços interrompida pela voz pouco harmoniosa do sacerdote, que entoa as orações do
ritual: - celebra-se uma festa de igreja.
O povo inquieto ondeia pelas naves, cruza incessantemente as portas abertas de par
em par; como em um teatro ao começar do espetáculo se apinha e agita no átrio do edifício.
Foi pomposa a festa religiosa; mas subiram preces de alguns dos lábios até ao trono
de Deus? – Talvez as que pronunciou o ministro dos altares; o povo assistiu à solenidade,
como às representações da cena.
E acabou o ruido, e o templo ficou deserto, e o músico e o sacerdote e outros muitos
estenderam a mão para receberem a paga de um trabalho, profano, porque a verdadeira
oração, o verdadeiro culto é uma necessidade, um prazer para o homem que crê em Deus;
seu prémio não se recebe na terra, mas sim no reino dos céus.
Que fez pois o abastado despendendo uma soma avultada para converter a casa do
senhor num lugar de folguedo, e o culto num tráfico de estipendiários? – Aos olhos da boa
razão perpetrou algum crime, fez talvez uma afronta ao Criador.
O sacrifício mais agradável a Deus não é o do ouro Profusamente gasto em festas
ruidosas, em pompas sem unção, e sem aquela singeleza própria do cristianismo: o que a
Deus mais apraz é o dividir o homem os dons da fortuna, que ele lhe concedeu, com aqueles,
que não têm um bocado de pão para se alimentar, um teto onde abrigarem a cabeça, um
vestido que lhes resguarde os membros das intempéries das estações.
Quase que só na caridade se encerram todos os preceitos do cristianismo; desta
religião cujo espírito se reduz a dizer aos homens: - sede irmãos.
Enquanto assim o tesouro do rico se desvanece em fumo diante dos altares, para
divertir a multidão, e muitas vezes por motivo de orgulho e vaidade, o pobre geme na sua
miséria, e não há quem estenda para ele mão socorredora.
“Mas, direis vós, nós ao menos gastamos as nossas faculdades com os objetos de
culto; enquanto outros gastam as suas na devassidão e no luxo.”
Embora! – Não sois vós os juízes de vossos irmãos: Deus é o julgador de todos; e ele
não vos há-de medir as obras pelas dos outros; mas sim pela lei que vos deixou cá na terra.
Fazei o bem, e orai pelos que vão transviados, sem os repreender na praça pública, e sem vos
ensoberbecerdes, porque vos credes melhores.
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Já entre nós pessoas mais religiosas do que muitos que se têm em conta de homens
de grande piedade, trabalharam por estabelecer na capital um asilo de mendicidade desvalida,
e tão nobre empresa foi levada a cabo; porém, com acanhos recursos, não prosperou, como
devia prosperar no meio da nação portuguesa, que apesar do seu abatimento, ainda é,
porventura, a mais nobre e generosa de todo o mundo.
Entendam bem, portanto, os nossos concidadãos o espírito do Evangelho; e vão
antes depositar a moeda das boas obras no cofre vazio dos miseráveis, do que dependê-la
com vãos aparatos de um culto que não chega ao trono de Deus, porque dele o afastam os
gemidos dos pobres, que têm jús à beneficência dos abastados.
Quanto mais profícuas seriam a estes as orações dos desgraçados a quem
socorressem, e que, ao achar um leito em que repousassem, uma mesa parca onde se
saciassem, abençoariam os seus benfeitores; quanto mais profícuas, dizemos, seriam tais
orações, do que esses hinos comprados, esse incenso derramado, essas preces tumultuosas,
em que a última ideia é a da religião; em que os lábios se abrem; mas onde o coração se fecha?
Da esmola, por limitada que fosse, dar-lhes-ia a consciência amplo galardão: da soma
avultada despendida com a festa aparatosa, nem Deus, nem o mundo, lhes dará a mínima
recompensa.
Pedimos pois a todos os homens que ainda conservam a crença que seus pais lhes
herdaram, que voltem a sua munificência para objetos de caridade - a primeira virtude que
recomenda o Evangelho; - que auxiliem os asilos de mendicidade; que nas grandes povoações
onde ainda estes não existem tratem de prover a sua fundação: e dando de mão às
dispendiosas romagens, às festas de igreja, por vezes impias, em lugar de alimentarem
ociosos, sejam os pais e os amigos daqueles a quem ou a doença ou a idade impossibilitou
de ganharem o sustento, e que a sociedade, por esse motivo, tem restrita obrigação de
socorrer e emparar.
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O ARCEBISPO SOLDADO
NA IDADE média a dignidade sacerdotal não embargava o exercício das armas.
Frequentes vezes os historiadores fazem menção das façanhas militares de monges e de
abades, de bispos e de arcebispos, que largando o breviário ou o báculo vestiam a armadura,
e brandindo a lança e a espada faziam muitas vezes morder o pó a cavaleiros de grande
renome.
Na lista dos que estavam com o Mestre de Avis na batalha de Aljubarrota se encontra
o nome de D. Lourenço, arcebispo de Braga, do qual se conta o seguinte.
D. Lourenço recebeu naquele encarniçado combate uma ferida no rosto; passados
tempos, lembrando-se de mandar lavrar o seu túmulo, incumbiu um escultor hábil de lhe
tirar ao natural a imagem sobre a pedra da campa, para que esta indicasse de quem eram os
despojos que encerrava.
Esmerou-se o artífice na obra, e quando a teve por acabada foi convidar o arcebispo
para que visse se estava a seu gosto. Logo que D. Lourenço viu o vulto deu mostras de estar
malcontente, como que achando não estar bem efigiado, nem tirado bem por feições. –
Faltava com efeito o sinal do golpe, que devia suscitar a lembrança de um dos mais honrados
cassos da sua vida – o ter derramado o sangue pelejando pela independência da pátria. –
Entendendo, pois, o arcebispo que o cinzel mais próprio para este retoque era um da mesma
têmpera e forma daquele com que os inimigos o tinham golpeado ao vivo, levou de uma
espada, e entalhou um sinal de golpe na face da imagem, no lugar onde havia sido ferido.
Despedindo então o artífice, lhe disse que o retrato ficava em fim à sua vontade.
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NOTÍCIA ACERCA DE HAHNEMANN E DA MEDICINA HOMEOPÁTICA
Nasceu Hahnemann em Messein, Vila da Saxónia, no ano de 1775. Começou a
estudar medicina na Universidade de Leipsig, onde chegou com vinte ducados, então toda a
sua fortuna. Estes ténues recursos foram, por ele, aumentados com o produto das suas
traduções em alemão de muitas obras de medicina, escritas em inglês. Depois de continuar
com os estudos em Viena, e em Hermanstadt, onde começou a ganhar algum
reconhecimento, doutorou-se na universidade de Erlangen e veio a estabelecer-se em 1789
em Leipsig.
Descorçoado em breve pelas imperfeições que achou ver na medicina, desistiu de
praticá-la, limitando-se a publicar grande número de traduções de autores ingleses, franceses
e italianos, assim como muitos artigos de medicina e de química nos jornais científicos da
Alemanha.
Em 1790, Hahnemann, traduziu a Matéria Médica de Cullen, mas desagradando-lhe
o modo porque nesta obra era descrita a virtude da febrífuga da quina, decidiu esclarecer as
suas dúvidas, fazendo experiências em si mesmo. Foi este o primeiro passo para a doutrina
homeopática, que abraçou mais tarde. Homeopatia, deriva de duas palavras gregas, omoios e
pathos, que significam semelhante sofrimento]; observando que a quina produz no indivíduo
são uma febre intermitente, igual à que a mesma quina faz curar, quando é ministrada ao
indivíduo atacado por esta febre, concebeu a ideia de que a dose de quina cura o doente,
desenvolvendo nele uma febre artificial mais forte que a natural e, por conseguinte,
aniquilando esta.
Para concluir com bom fundamento que é possível curar as enfermidades opondolhes medicamentos que, ministrados ao homem, dão lugar a moléstias semelhantes; para
poder em uma palavra proclamar o grande princípio, similia similibus curantur, ou que as
semelhantes curam-se com semelhantes, Hahnemann carecia de fazer muitas experiências
longas e difíceis, tarefa que ele desempenhou com o zelo, que anima todo o homem que
caminha após uma descoberta importante. Em certas enfermidades populares já ele tinha
visto algumas práticas homeopáticas produzirem os mais felizes resultados; sabia, por
exemplo, que se chamava a vida aos membros gelados, pela aplicação da neve, que se
empregava o fogo ou os alcoólicos contra as queimaduras, que se combatiam os suores com
sudoríficos, e os espasmos e convulsões por meio de narcóticos capazes de causarem efeitos
semelhantes, etc. Porém, se estas formas de curar concordavam com a aplicação da quina
nestes casos, não ofereciam a Hahnemann fundamentos suficientes para tirar uma conclusão
exata, e por isso resolveu levar avante as observações, de acordo com alguns amigos,
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dispostos a coadjuvá-lo nos seus trabalhos. “Nada achou árduo, dizem os médicos
homeopáticos, para levar ao cabo o seu intento: privações de todos os géneros, dieta rigorosa
durante os ensaios, procedimentos diários e muitas vezes dolorosíssimas, causados pela
aplicação repetida de pequenas doses dos mais ativos venenos, a tudo se sujeitou anos
inteiros, para chegar a conhecer essa lei, que com tanto fervor procurava.”
Parece que uma multidão de experiências convenceram Hahnemann da verdade da
lei que tinha antevisto, e lha fizeram adotar invariavelmente. Desde então, deixando de
investigar a causa essencial e oculta de cada moléstia, cingiu-se à observação dos sintomas
sensíveis, a fim de combatê-los pela ação de substâncias produtoras de sintomas análogos
em indivíduos sãos.
A prática medicinal a que Hahnemann tornou a entregar-se depois de proclamar o
seu princípio similia similibus curantur, conduziu-o a fazer grandes modificações na arte de
regular as doses dos remédios. Os médicos que não creem na homeopatia [e até hoje foram
a grande maioria], têm clamado principalmente contra a prescrição dos remédios em doses
extremamente pequenas. “Como é possível, dizem eles, que os agentes, ainda os mais
enérgicos, como o mercúrio, o arsénio, e a morfina, etc, etc, receitados na dose da milésima
ou décima milésima parte de um grão, possam produzir algum efeito salutar ou pernicioso
na nossa organização”. A esta pergunta opõem os médicos homeopatas outra. “Qual é o
peso da quantidade de almiscar que atacando os nervos de uma pessoa delicada a faz cair em
síncope? Qual é o peso da quantidade de um miasma pestífero, que dá a morte ao animal
sujeito à sua ação?” E demais, quando Hahnemann tornou a praticar a medicina, segundo a
sua nova teoria, empregou doses muito mais fortes do que a milésima parte de um grão.
“Porém, dizem os homeopatas, pouco tempo esteve sem fazer esta singular
observação: que o ato de moer as substâncias ou de agitar os líquidos que se misturam
desenvolve em alto grau a energia das suas propriedades homeopáticas, etc.”
Fez Hahnemann as curas que começaram a dar-lhe a fama de que goza na Europa,
num hospício de loucos, fundado em Geogenthal pelo duque Ernesto de Gotha, onde curou
a Klockenburg, literato alienado de juízo por efeito de um epigrama de Kotbue. Praticou
depois em Brunswick em 1794, e em Koenisglutter. Nesta última cidade começou a sofrer
contradições, que largo tempo duraram. Retirou-se pois para Hamburgo, e daí para
Eilenburgo, e para Torgau, onde prosseguiu nas suas indagações.
Entretanto uma epidemia de escarlatinas, que devastou a Alemanha em 1800,
proporcionou a Hahnemann o ensejo de fazer do seu princípio similia similibus curantur uma
aplicação cujo resultado todos os médicos confessam ser importantíssimo. Achando que a
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beladona produz no indivíduo são os principais sintomas característicos da escarlatina, desde
logo lhe veio à ideia o empregá-la para preservar os meninos do contágio, da mesma maneira
que se emprega a vacina para evitar as bexigas. Ministrou a grande número de meninos
fraquíssimas doses de beladona [a décima parte de um grão todos os seis, sete dias], par a
livrá-los das escarlatinas, e a experiência, segundo afirmam os seus sectários, confirmou
plenamente as suas conjeturas. Mais para diante, em 1831, época da cólera, fez tomar doses
semelhantes de cobre, para preservar desse terrível flagelo as pessoas que a ele recorreram.
Hahnemann tem publicado muitos volumes. Em 1810 saiu à luz o seu “Organon da
arte de curar”, em que a doutrina homeopática se acha exposta miudamente. Este médico
célebre reside em Coethen desde 1820, onde foi chamado, e acolhido com distinção pelo
duque reinante de Anhalt-Coethen.
Para darmos aos nossos leitores uma ideia dos remédios empregues pelos
homeopatistas, citaremos os que eles receitam contra os mais cruéis e habituais
padecimentos, devendo entender-se que as doses prescritas são sempre infinitíssimas, e que
como do mesmo medicamento provém muitos sintomas, segue-se que pode ser empregue
contra muitas moléstias:
“A beladona produz no corpo são os principais sintomas de escarlatina, e cura-se
otimamente.”
“O cobre, que faz sentir as primeiras dores da cólera, obraria, dizem, contra ela. Parece
que ao tomarem todos os cinco ou seis dias doses preparados deste medicamento se tiraram
alguns bons resultados”;
“O enxofre, que origina certas erupções, também as destrói”. “O ouro, que dispõe
para a melancolia, restabelece o moral afetado”;
“A pulsatila, causa uma espécie de constipação de cabeça, cura-a quase sempre.”
“A camomila provoca irascibilidade, e por conseguinte cura enfermidades provocadas
pela cólera”;
“A beladona destrói muitas esquinências: o mesmo medicamento pode dar lugar a
sintomas de raiva no homem são, e por esta razão luta vitoriosamente contra a hidrofobia”;
“A arnica tira as dores procedidas de contusões; e dizem que também os calos dos
pés”;
“As dores de dentes são curadas por uma imensidão de remédios, tais como a briónia,
daphne mazereum, a pulsatila, a noz vômica etc, conforme as sensações que o enfermo
experimenta”;
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“O acónito produz efeitos extraordinários na circulação. Esta substância dissipa as
inflamações, e substitui quase sempre com vantagens as evacuações sanguíneas”.
As discussões entre os partidários de Hahnemann e os seus adversários, há muito
tempo concentradas na Alemanha, já principiam a propagar-se na França. As traduções
francesas das obras escritas sobre a homeopatia pelo seu fundador, têm-lhe dado discípulos
zelosos, e alguns médicos de Genebra ter-lhe-ão consagrado uma publicação periódica. Em
Paris acaba de aparecer um jornal homeopático, em muitas das cidades das províncias de
França já se tem introduzido o novo modo de curar. Em Bordéus é seguido por um dos mais
famosos médicos, e conta também partidários na Rússia, na Áustria e em Nápoles.
Esperamos que estas tentativas lancem ao menos alguma luz sobre uma das mais importantes
questões que está intimamente ligada à ventura do género humano.
Pelo que nos toca, o nosso único intento é habilitar os nossos leitores para seguirem
com conhecimento de causa as controvérsias mais ou menos graves, que possam ter lugar a
este respeito.
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O ALBATROZ
Esta ave de todas as aquáticas é a mais maciça, sem excetuar o cisne; tem de
comprimento, obra de quatro palmos e meio; e dez, ou mais de envergadura.1 O albatroz
comum (diomedea exulans), pela extrema corpulência é denominado por muitos navegantes
carneiro do Cabo e, com efeito faz quase o volume de um carneiro; e acha-se em grande
cópia nas vizinhanças do Cabo da Boa-Esperança, e por todos os mares Austrais. Tem a
cabeça grande e redonda, armada com um bico também grande, forte e cortante, com suturas
bem assinaladas, e um gancho na ponta, que parece articulado; as ventas em forma de
pequenos cilindros situadas em cada lado do bico em um entalho, ou vinco, que o sulca em
todo o comprimento. Parece que com arma tão poderosa, e força corporal, devia ser uma
ave belicosa; mas pelo contrário é cobarde de seu natural, nem ataca as aves que como ela
cruzam aqueles vastíssimos mares. Limita-se à defensiva, como se vêm na segunda viagem
de Cook. –“Muitas gaivotas [diz ele] paradas, e de casta grande, dando caça a um albatroz
branco, nos deram um espetáculo divertido; sempre lhe chegaram apesar do comprimento
das asas dele, e trabalhavam pelo atacar por baixo da barriga, por ser esta a parte talvez
indefesa: O albatroz, nesta situação, não teve outro meio de se livrar delas senão deixandose cair de chofre e mergulhando o corpo na água, então deram mostras de terem algum
respeito ao formidável bico”.

1

Comprimento das asas estendidas de ponta a ponta.
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Em razão de seu peso, experimentam os albatrozes muita dificuldade em levantar o
voo, têm um célebre modo de voar, não se percebe o bater das asas senão quando tomam o
voo, e quase sempre empregam ao mesmo tempo os pés, que sendo espalmados lhe servem
para baterem na água, o que os ajuda a levantarem-se. Uma vez dado o impulso, não precisam
de bater as asas, e as mantêm muito estendidas, equilibrando-se para procurar presa
alternativamente da direita para a esquerda, e seguindo o seu rápido voo rente à superfície
do mar. Este balanço serve para acelerar o voo, mas não era bastante para os sustentar nos
ares: Talvez que um tremor impercetível das penas seja a principal causa do seu voo
extraordinário. Se tal é devem ter músculos particulares e adequados. Nunca sobem o voo a
mais altura senão por ocasiões de temporal; e de necessidade hão-de pousar na água achandose a largas distâncias da terra; e com efeito não só pousam, mas até dormem ao de cima da
água.
O sustento principal destas aves são pequenos animais marinhos, zoófitos, e ovas de
peixe, que as correntes carreiam, e que as aves trazem aos montes: mas também devoram
sofregamente peixes de todas as formas, quando as podem haver; e são tão vorazes que os
marujos do capitão Cook, e outros, os apanharam com linha, e anzol meramente iscado com
um pedaço de pelo de ovelha. Esta presa era para aqueles homens muito agradável, apesar
da carne ser dura, e de sabor e cheiro de maresia, porque se lhes apresentava no mar alto
quando havia muitos tempos estavam infinitamente arredados das terras. O intrépido
navegante diz que em sua primeira viagem: - “esfolamos e estripamos estes pássaros, e tendoos de molho em água salgada até outro dia, os cozemos depois, e se lhes fez um molho
picante; todos acharam boa esta iguaria assim preparada, e comia-se com apetite mesmo
havendo à mesa carne de porco fresca”.
Desta ave há cinco ou seis espécies: uns são esbranquiçados, outros mais ou menos
pardos. Têm voz muito desagradável, semelhante ao zurrar dos burros. Diz um escritor inglês
que o nome que geralmente lhes dão – albatroz – é uma palavra aparentemente corrompida
do português – alcatraz –, que os nossos primeiros navegantes aplicaram indistintamente aos
corvos marinho, e às demais aves de maior grandeza, que encontraram em suas descobertas.
Julgou-se por muito tempo que andavam tão somente pelos mares austrais, mas
depois de observações de Steller é constante que pelos fins de junho chegam aos milhares às
costas do Kamtschatka 1, onde os tem por percursores dos cardumes dos peixes; e retiram-se
nos fins de junho até meados de agosto. Estas cortes de albatrozes nunca sobem até à costa
1

Extensa península do noroeste da Ásia, entre o Golfe do mesmo nome, e o mar do Japão na extremidade
sueste da Rússia. Os russos descobriram-na pelos fins do 17º século.
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oriental daquele país, onde apenas se encontram alguns desgarrados; porem há imensos no
golfe interior, e no arquipélago das Curilas.
Como são extremamente vorazes juntam-se à foz dos rios espreitando os salmões:
engolem alguns inteiros às vezes de quatro arráteis; e querem devorá-los com tal sofreguidão,
que acontece ficar-lhes meio peixe fora do bico, até que a porção que tragavam dissolvida
pela digestão dê vazão à outra pela dilatada goela. Às vezes atulham-se por tal forma que nem
voar podem, nem fugir aos barcos que os procuram. Os habitantes daquela península
aproveitam-se desta circunstância para os matar até as pauladas: mas o mais geral é
apanharem esses glutões com o anzol, como fizeram os marinheiros de Cook. Porém os
povos do Kamtschatka não os caçam, ou para melhor dizer, não os pescam, para os comer,
porque só em caso de fome usam de tal carne: diligenciam apanhá-los, porque fazem dos
ossos das assas cachimbos, e outros utensílios.
Pelo meado de setembro as fêmeas fazem os seus ninhos na areia, de quatro palmos,
e mais, em redondo, e põe considerável número de ovos, maiores que os de ganso,
esbranquiçados, e salpicados na extremidade mais grossa. As aves de rapina, e os répteis
destroem-lhes grande quantidade. Os moradores da cidade do Cavo procuram-nos para
alimento, porque nada participam do sabor da carne das aves. É coisa singular que as claras
destes ovos não endurecem quando se cozem.

81

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

DA G INÁSTICA
É A GINÁSTICA a arte de exercitar o corpo para lhe aumentar a robustez e a agilidade.

Por vezes temos visto no meio de nós estrangeiros, que vêm com a habilidade, que pelo uso
desta arte adquiriram, ostentar forças e destreza prodigiosas 1.
Começou a ginástica em Esparta e passou daí para Atenas. Chegaram tãosemelhantes exercícios a ser tão honrados na Grécia, que presidia a eles um magistrado, a
que puseram o nome de gimnasiarca, o qual tinha seus oficiais encarregados de instruir a
mocidade nos preceitos da arte.
Também os romanos não desprezaram esta parte da educação. O campo de Marte e
a praça publica em alguns lugares em que nos primeiros tempos se exercitava a mocidade
nos jogos ginásticos; porém, nos últimos tempos da República reservaram naqueles bastos e
soberbos edifícios chamados termas os espaços como pátios, aonde os mancebos iam lutar,
saltar, atirar ao dardo, e jogar armas.
Passando aos tempos da cavalaria, ou da idade média, alguns rasgos da ginástica
encontraram-se na história das nações da Europa, nas justas e torneios muito usados então,
nomeadamente nas festas cortesãs.
Para estas os moços cavaleiros eram obrigados a adestrar-se nos vários exercícios que
aí se costumavam, e que muitas vezes eram de grande perigo, por ser a principal destreza de
que careciam, a de bem manear as armas. Veio por fim a acabar até o costume dos torneios,
e passados alguns séculos, nos institutos de educação da mocidade nem se quer aparecia já
uma palavra acerca da arte ginástica.
Porém em 1819 - Mr. Amoros, persuadido da utilidade destes exercícios, fundou em
Paris um estabelecimento, destinado a desenvolver as forças físicas e a agilidade dos
mancebos que se quisessem dedicar a esta arte, do qual já tem saído muitos discípulos hábeis.
Uma igual escola estabelecida noutro país seria como o modelo para se irem sucessivamente
criando estabelecimentos da mesma espécie, com que só se pode completar uma boa
educação física popular. Sabemos com algum fundamento, que se procura fundar em Lisboa
um ginásio normal, civil e militar, para cuja direção foi chamado um hábil discípulo do
coronel Amoros. Esperámos ver realizada esta empresa, que tem por alvo criar professores
desta arte, por onde será fácil vulgarizá-la dentro de pouco tempo.
1

Veja o n.º antecedente (nota do editor). O número a que Herculano faz referência (14) de 5 de agosto de
1837, pp. 111 – 112, respeita ao artigo: De alguns jogos que aparentemente requerem grandes forças que
aparece nas páginas anteriores deste tomo.
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A ginástica hoje não é exatamente o mesmo que era entre os gregos. Os rapazes
andavam nus nos ginásios de Esparta [o nome ginásio vem da palavra gymna que significa
nu], e os exercícios que faziam eram, em parte, diferentes dos que atualmente se ensinam.
Entretanto os que há não são menos úteis à saúde e robustez, vigorando e tornando ágil o
corpo por mil modos: tais são a luta, a carreira, o jogo da bola e da barra, e outros, que sendo
regulados com prudência e sem excesso concorrem para esse fim. O médico Tissot deu à luz
em 1780 uma obra com o titulo de Gymnastica medica, na qual assentou as regras e modo que
se deve ter nos jogos e mais exercícios corporais, que ainda hoje se usam, e de que se pode
tirar proveito, como o jogo do bilhar, da péla e do volante, o caçar, o nadar, o jogar à espada,
o dançar, e tudo o mais que promove a agilidade, e vigora as forças do corpo.
Estes exercícios são principalmente úteis à gente das cidades: porque à do campo
sobram trabalhos que endurecem e que a tornem rija e a habituem às faltas de modos, e até
às asperezas. A ginástica, porém nas cidades é absolutamente precisa, não para formar
arlequins como o povo cuida, mas para educar homens vigorosos. Os mimos e branduras
com que as pessoas mais ricas e poderosas costumam criar os filhos, o fazem comummente
efeminados e de débil compleição e esta mal dirigida educação física da primeira infância que
a arte ginástica depois corrige com o exercício acertado e regular.
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RELATOS DO TERRAMOTO DA CALÁBRIA EM 1785
A Calábria e as terras circunvizinhas são muito sujeitas a amiudados terramotos por
causa do muito que ficam próximas à grande região vulcânica do Mediterrâneo. Os funestos
abalos ali sofridos no século passado deixaram memórias, que, se estimulam a curiosidade,
também provocam as lágrimas.
Aos 3 de Fevereiro de 1783 começou a tremer a terra com desigual violência, e desde
então sucederam-se os tremores com variados intervalos por espaço de quatro anos. O
primeiro abalo lançou por terra muitas casas em todas as cidades e aldeias da Calábria interior,
e até em Messina. Foi sentido o tremor no Norte pelos habitantes de Nápoles, e em grande
parte da Sicília; porem a maior força do terramoto carregou principalmente sobre um espaço
de perto de 45 léguas quadradas de terreno, deixando inteiramente revolvida a sua superfície,
e abertas por todo ele inumeráveis boqueirões, e fendas profundas. Desabando muitas
colinas entulharam os vales; rios houve que expulsos de seus leitos se encontraram e
reuniram; e no meio de estradas brotaram repentinamente fontes, ao passo que outras
desapareceram. Perto de Laureano aconteceu serem arrebatados dois campos inteiros com
as suas oliveiras no meio de um chão plano, e transportados obra de mais de um quarto de
légua, e no lugar que dantes ocupavam descobriram-se correntes de água quente, e repuxos
de areia. Em Sencinara foi do mesmo modo precipitado um olival num vale, desde a altura
de 300 palmos, o que não privou seus donos de colherem uma abundante novidade de
azeitonas, alguns meses depois. Parte do terreno onde a cidade de Polistena estava assentada
foi arrebatado com as casas, e veio a aparar a beira de um algar pouco distante. OS mais dos
boqueirões que ficaram abertos depois da catástrofe tinham 25 a 250 pés de profundidade, e
alguns em Placiano e Fossolano eram de mais de um quarto de légua de comprimento.
Nos arrabaldes de Ópido sorveu a terra quatro herdades, e vários armazéns de leite
e casas de campo, com os seus habitantes, e animais, e um bando de homens que andavam
viajando; e unindo-se logo, nunca mais se viu nada do que a voragem engolira. Em alguns
sítios onde se haviam feito escavações com a esperança de tornar algumas vítimas à vida, não
se encontraram senão moles confusas, compostas de carne, pedras, ferros, e madeiras
amassados. Enormes rochedos desapegados da penedia arrasaram muitas quintas situadas ao
pé de uma praia, que corre do lado de Messina, pouco distante do rochedo de Seylla. O
príncipe de Seylla, homem avançado em anos, refugiou-se em batéis com muitos dos seus
súbditos, para escapar ao terramoto, e pela meia noite aportaram ao cume de uma montanha,
que poucos minutos depois se aluiu. Os escareéos que rebentavam a roda dos batéis
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esmagavam muito deles de encontro aos rochedos, e de resto os devoravam todos. As mil e
quatrocentas pessoas que haviam acompanhado o príncipe pereceram com ele.
Os camponeses mais felizes testemunhas do desastre contavam que as árvores a tal
ponte vergavam, que com as suas ramas varriam, a terra, que os animais saltando vozes
lúgubres e lamentosas agouravam a chegada de cada abalo, e que os bois e cavalos se
deitavam por terra para não ser derrubados.
Num convento de 30 freiras escapou só uma de 80 anos de idade, e em Terra-Nova
de 1600 pessoas pereceram 1200.
Notou-se em geral, quando se deu sepultura aos mortos, que os homens tinham
lutado com o perigo até exalarem o último suspiro, e que as mulheres haviam sucumbido
mais resignadas: as mães conservavam os filhinhos estreitamente apertados ao peito. Foram
desentulhadas das ruínas de Oppido duas meninas vivas que haviam estado sepultados uma
por espaço de 11, e outra de 6 dias; a primeira de 16 anos de idade, trazia ao colo quando
começou o terramoto uma criança de seis meses, que só veio a morrer ao cabo do quarto
dia, e como estivesse aquele tempo sem comer coisa alguma, quando a restituíram à luz caia
em delírios a cada minuto, e largo espaço se conservou sem poder tomar alimentos. A outra
menina de 11 anos de idade tinha sido entaipada em tal posição, que como tivesse uma das
mãos encostada ao rosto nele lhe ficou profundamente estampada. Sobrevivera, também
certos animais, como mulas, cães, porcos, e galinhas que tinham estado soterradas mais de
três semanas sem comerem coisa alguma.
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AMOUCOS
Tão célebres são nas nossas histórias da Índia aqueles a quem se dava este nome, que
julgamos será curioso o saber o mais notável que a este respeito referem os viajantes e
historiadores portugueses. São os amoucos, segundo Diogo do Couto, homens da classe dos
nobres ou naires1, que em certos casos se ajuramentam para morrer, com total ruína dos seus
inimigos. Além de outros, á três casos em que eles fazem esse juramento. É o primeiro,
quando lhes matam o rei a quem servem: isto obriga os que andam em guerras a precataremse de atirar para onde está um sombreiro levantado, que é a insígnia da tenda ou posto do
rei. O segundo caso é quando matam algum panical. – São os panicães os mestres de esgrima
na Índia: a estes refere Barros tem eles em lugar de pais, sendo-lhes entregues da idade de
sete anos em que logo começam a aprender a jogar ás armas, e toda a casta de ligeirezas, em
que são destríssimos. Tal é a veneração que os discípulos ficam tendo por estes seus mestres,
que, diz Damião de Góis onde quer que os encontram se lançam de bruços, e os adoram
como deuses: quando, pois, um dos tais é morto violentamente, todos os discípulos se
ajuramentam para morrerem na demanda de vingá-lo. O terceiro caso em que os naires se
fazem amoucos é quando dão seguro a alguém de o defenderem, se a pessoa assim assegurada
recebeu a morte, ou até alguma afronta. A este seguro, se chamava, no tempo dos
portugueses, jangada. “ Tendo um forasteiro [diz Couto] necessidade de um destes naires
para passar de uma parte para a outra, por segurar sua pessoa dos ladrões e salteadores,
chega-se a um naire, e lhe pede seja sua jangada, e lhe dá por isso algum dinheiro, lhe dá a
mão em sinal que o toma em sua guarda, e assim o leve consigo, até onde o outro lhe revele,
muito seguro e sem receber afronta de pessoa alguma. E se caso este forasteiro for avexado
ou afrontado de alguma pessoa, fica esta injuria tanto à conta deste naire, e de toda a sua
geração, que logo se juntam todos, e se oferecem a morrer até satisfazerem aquela afronta,
usando certas cerimónias, como homens que se despedem da vida, rapando as barbas de uma
ilharga, que é o sinal de homens determinados a morrer… e juntos todos dão naquele lugar,
onde lhe fizeram a afronta, e o destruem e o abraçam. Pelo o que é isto tão temido em todo
Malavar , que se um português (que é a mais odiosa nação de todas com os mouros ) quiser
passar de Cananor para Cochim, por todo aquele Malavar ,posto que esteja em guerra ,e por
meio dos mouros que lhe beberão o sangue ,tomando a sua jangada, vai com ela tão seguro
como por Alentejo ,sem ninguém perguntar de onde vem ,nem para onde vai .E se este

1

Acerca dos naires veja-se o N.º 2 do Panorama (nota do editor).
O artigo a que Alexandre Herculano se refere tem por título Sonah Wallah e aparece transcrito no tomo I
desta Antologia, p. 23.
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[naire] que se fizer jangada for menino ,ainda esse é muito mais seguro ;porque a afronta que
se faz a um homem grande ,porque dizem que quanto menos força este tem para se defender
,tanto é maior a obrigação dos parentes em acudirem pela afronta que lhe fizer.
Este costume dos amoucos tornou, em várias batalhas, muito duvidosa a vitória aos
portugueses; porque eram obrigados a combater com homens desesperados, tendo de os
acabar até ao último. Destas batalhas foi tomada a ilha de Beth, a oito léguas de Diu, no
tempo do governador Nuno da Cunha. Ia este numa grossa armada com o intento de
conquistar aquela célebre praça: mas antes de lá chegar surgiu em Beth, onde estava o capitão
d’el-rei de Cambaia, com dois mil homens de guerra; o qual não cedendo á intimidação de se
render, e sendo vigorosamente acometido, por não se poder defender mais tempo se resolveu
a acabar com todos os seus. Para isto correu os soldados as casas, e metendo primeiro à
espada mulheres, crianças e velhos, trouxeram à praça todos os móveis e riquezas que tinham,
e, fazendo uma grande fogueira, queimaram tudo. Depois deste sanguinoso e medonho feito,
raparam as cabeças, e juraram morrerem em vingança daqueles inocentes, que eles próprios
assassinaram. Na manhã seguinte assaltaram os portugueses os muros, e entraram na
fortaleza; mas com grande perda, não ficando vivo um único dos defensores. Conta-se, que
então sucedera um caso espantoso: e foi remetendo um soldado nosso a um daqueles
malucos, ele lhe apresentou o ventre para que o português o atravessa-se, o que de feito
aconteceu; porém o maluco foi-se enterrando pela lança dentro até chegar ao contrário, a
quem deu uma catanada tal, que ambos caíram mortos ao mesmo tempo.
Caso ainda mais notável refere o P. Fernado Guerreiro na Relação anual das Missões.
Matou um índio cristão a um panical, que fora mestre do rei de Angamalé. Ajuramentaramse muitos naires para vinga-lo; mas sendo Angamalé reino pouco poderoso, e temendo-se
do rei de Cochim e dos portugueses, não sabiam como haviam de cumprir seu juramento,
que era acabarem com todos cristãos. Começaram, com tudo a queimar várias povoações
onde estes habitavam; mas vindo alguns soldados portugueses de Cranganor para defender
as residenciais dos missionários e evitar estas devastações, viram-se os amoucos
impossibilitados de levarem a cabo seus intentos. Entretanto era necessário que alguns dos
amoucos sobre isto, por não quebrarem suas barbaras usanças: tomaram portanto a seguinte
resolução. Mandaram recado aos portugueses que apontassem o quando, e onde haviam de
vir, para que, sem eles fazerem dano, os matassem, porque assim, nem quebravam com
Conchim, nem deixavam de guardar seu juramento. Num dia, para isso apressado, vieram,
com efeito, e chegando já perto dos que com as espingardas á cara os estavam esperando,
viravam-se para os que acompanhavam, e, com lástima de quem os via, disseram que pelo
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arroz que comeram vinham morrer, aludindo ao soldo, que o panical lhes dava: logo os
moços dos portugueses dispararam neles as espingardas, e em pouco tempo estava
consumado este sacrifício horrível.
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CRIAÇÃO DOS SIRGOS
Os bichos-da-seda criados em sítios pouco adequados e às vezes até impróprios para
semelhante fim, estão sujeitos a tão enorme mortandade no tempo da terceira ou quarta
muda, que não são raros os exemplos de se perderem metade, infecionados pelos vapores
envolvidos das muitas folhas pútridas que lhes servem de cama.
Os purulentos de soda e de cal têm a propriedade de extremamente notável de
decompor todas matérias putrefactas, em que entra o gás hidrogénio, sem produzirem
emanações nocivas á saúde; e portanto fácil de prever o partido que se pode tirar do uso de
desinfetantes, e quão deploráveis perdas elas poderão evitar.
O único meio até agora empregado para curar os sirgos consistia em queimar vinagre;
precaução quase sempre inútil, porque o único efeito do vinagre é o de substituir ao mau
cheiro outro mais saudável, mas não destruir aquele; quando por meio do preventivo que
colocamos se colhem mais resultados. Disponham-se na casa em que estiverem os bichos de
seda vasos mais largos do que fundos, em que se fará uma mistura de água e de cloreto, na
proporção de um quarto de cloreto para cada seis quartos de água. É necessário que os vasos
sejam em grande número e proporcional ao dos bichos. Á medida que se efetuar a
decomposição das folhas da amoreira os vapores podres que exalam serão absorvidos pelo
cloro que entra na composição do cloreto. Esta precaução tão simples como pouco
dispendiosa, pois que com uma garrafa de cloreto de cal em pó podem fazer-se pelo menos
dez garrafas do liquido, impedirá a mortandade dos bichos, citadas como uma das causas do
elevado preço das sedas, tornará raras aquelas excessivas perdas, e mais abundantes os
produtos, e tenderá por tanto a diminuir o oneroso tributo que por estas e outras causas
pagamos aos estrangeiros. Este meio foi posto em prática nas vizinhanças de Marselha, e
produziu ótimo resultado.
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NOVA G ALES DO SUL
Depois que os assombrosos descobrimentos dos intrépidos e infatigáveis navegantes
modernos deram a conhecer as inumeráveis ilhas do vasto Oceano Equinocial, assentaram
os geógrafos que a máxima divisão da terra fosse em cinco partes principais. As três primeiras
formam o antigo continente; a América descoberta há pouco mais de três séculos, é a quarta;
e a quinta, a mais recente, denomina-se Oceânia. Compreende esta as ilhas do Oceano
Pacifico (o que é a mais vasta porção de águas em o nosso globo) e o arquipélago ao sudeste
da Ásia, entrando também a Novo Holanda. Está situada debaixo do equador; ao norte de
África, e dela separada pelo mar das Índias; ao sul e a leste da Ásia, de onde a separa
principalmente o mar da China; e ao oeste da América, sobretudo da Meridional. Divide-se
todo este imenso arquipélago em dezasseis grupos. Mas como, nem é nosso intento, nem
cabe em os limites do jornal, dar plena e circunstanciada descrição de todos eles, diremos
quanto baste aos menos instruídos nestes assuntos acerca da Nova Holanda, que vem a
propósito de nossas estampas.
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Esta ilha, a maior do mundo, que tem de comprimento de leste 1.100 léguas
francesas, e de norte a sul 800 de largura, merece o título de continente, que alguns lhe deram;
e que muito tempo foi reputada parte de um imaginário que intitularam Terras Austrais. As
costas desta ilha foram chamadas Terras de Carpentária, de Wit etc, à proporção que se iam
descobrindo; denominações, que ainda conservam. O célebre Cnok passou o estreito, que a
separa da Nova Guiné em 1770, e deu o nome de Nova Gales do sul à costa, que visitou; e
a uma paragem dela o de Botany-Bay (baia botânica) pelo imenso numero de placas que ali
encontrou; este lugar foi depois escolhido para terra de degradados pelo governo inglês, mas
como era doentio transferiu o estabelecimento para Porto Jacackson a cinco léguas do
primeiro.
O estreito de Bass, capaz de navios de todos os lotes, a separa, pela banda de
sudoeste, de terra de Van Diemen, ilha que os holandeses descobriram, e a que deram o
nome de António Van-Diemen, general da sua companhia das índias.
Os naturais aborígenes da Nova Gales Meridional, são tidos geralmente como
selvagens, que vivem sem restrição de leis, e sem raciocínio, nem moralidade; é uma raça de
indivíduos que mal merece o nome de humanos, e incapazes de civilização e melhoramento.
Das raras tribos, que habitavam antigamente a terra de Van-Diemen, muito pouco
de pode dizer, porque sempre foi limitada a comunicação dos Europeus com essa gente.
Parece contudo, que são muitos diferentes dos habitantes de Nova-Holanda. São de estatura
média, de cor quase preta, e de carapinha como os negros de África. São mais ferozes,
indomáveis e vingativos que estes. Fogem sempre que se encontram com os brancos. Como
costumam caçar nas montanhas, é raro encontrá-los. Estão sempre predispostos para roubar
e assassinam cobardemente os colonos intrusos.
Por isso estes lhes deram caça por tal forma, que os aniquilaram quase de todo, como
as feras.
Os indígenas da Nova-Holanda são um pouco mais dóceis; mas não há povos que
mais rebeldes sejam à civilização; assassinam à traição o viajante incauto; e os ingleses que
têm fundado naquelas costas estabelecimentos já ao presente mui lucrativos, não puderam
ainda conseguir travar com eles aliança perdurável, vendo-se obrigados a usar de rigor e a
repeli-los para o sertão. Verdade é que tendo principiado a colonização europeia com gente
no geral depravada, por ser o lugar que o governo destinou para degredos, é muito crível que
as ruins maneiras, e a imoralidade dos habitantes contribuíssem para arreigar o ódio que os
Australenses professam à gente branca.
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Todavia é um povo bruto e miserável por muitas razões; em geral são baixos e de
figura desastrada; e ainda lhes faz o aspeto mais horrível a barba cerrada e preta, e os ossos
que introduzem a cartilagem do nariz; não falando na elegante moda de pintarem a cara com
barro vermelho ou branco, e noutra também muito da da paixão de todos os selvagens, que
é untarem-se todos de azeite, ou óleos de certos vegetais, pelo qual motivo exalam um fartum
de tombar. Pela maior parte são alguma coisa barrigudos e têm o nariz chato, as ventas largas,
os lábios grossos, os olhos encovados, e as sobrancelhas espessas, os beiços grossos, e boca
enorme. Alguns são completamente negros, outros cor de cobre como os Malaios. Em suma,
se não fosse a fala, pouco se diferenciavam dos orangotangos. Já se vê que as mulheres
correspondem no seu tanto a esta pintura de homens. Tem havido viajantes que por lá
acharam belezas a seu modo; é um louvar a Deus otimistas de tão bom estômago!
Neste país a indústria inglesa tem aproveitado as terras e, aclimatado os cereais da
Europa e também os gados de toda a espécie, com muitos prósperos resultados, superiores
aos que obteve a companhia holandesa nas Índias, que por mal-entendido ciúme encobria
cuidadosamente tudo o que dizia respeito às terras austrais; procedimento de que não tiraram
maiores vantagens. Desde o seu descobrimento até que os ingleses tomaram posse da Nova
Gales, todo aquele país permaneceu no mesmo pé, e sem melhoramento. Mas agora os
ingleses, nação ativa, e empreendedora, e que hoje se regula por um mais liberal sistema de
comércio, tem ali fundado uma colónia florescente, que progredindo, talvez venha a
assombrar Batavia1 .
Os géneros principais da colónia são trigos, e carnes; mas não tem lá so gado e cereais,
tem seus pomares hortas, e ate jardins. A população também tem crescido, e pode qualificarse deste modo: 1º - indivíduos que vêm espontaneamente de Inglaterra e da Índia; 2º - os
nascidos na colónia; 3.º os degradados por crimes, que cometeram na Grã-Bretanha.
Observaremos de passagem, por nos parecer curioso, que o número dos degradados para
Nova Gales Meridional, e para a terra de Van-Diemen montou, nos anos de 1817 a 1820, a
22217 homens, 3661 mulheres.
Em Porto Jackson, que é o ponto principal já se imprimem uns poucos jornais; e há
observatório, jardim botânico, e um museu de história natural e uma sociedade científica que
mantém relações com as da Europa.

1

Capital da ilha de Java, uma das da Sunda: grande empório de comércio, pertencente aos Holandeses; mas
hoje muito decaído da sua importância capital.
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Como a Nova-Holanda está situada para lá do equador, tem as estações ao contrário
da Europa, quando nós cá temos inverno é lá verão e quando têm primavera para nós é
Outono.
Os indígenas de que falámos, trajam muito singelamente; o vestido principal é um
capote de peles de animais do país, posto sobre os ombros, e seguro ao pescoço com um
cordel: na estação húmida, e quando dormem, o trazem com o pelo para a banda de dentro.
Para fazer estas capas, procuram um número suficiente de peles, estendem-nas e penduramnas no tronco de uma árvore para secarem ao sol; e depois as esfregam e amaciam pela parte
interior, o mais que podem, tirando-lhes com todo o esmero quaisquer vestígios de carne,
ou de filamentos, e tendo-as rabiscado de riscos, e garatujas encarnadas, as cosem umas ás
outras com os nervos delgados do rabo de certos animais.
Trazem sempre a volta da cintura uma correia, da feição de talim, que pode alagarse, e apertar-se, como convenha e é fabricado de fibras entretecidas dos mesmos animais: de
ordinário a alargam quando comem, e a apertam quando caçam, ou andam esfomeados. As
mulheres tecem e arranjam estas correias.
Servem-lhes para trazerem penduradas umas tiras, ou coberturas, em vez da tanga;
uma por diante, e outra pela parte posterior: as tiras também são de peles, e serapintadas.
Dali penduram também a sua bolsa, que é feita de uma bexiga, onde trazem um, ou dois
seixos, os se ignoram; e desde que conheceram o tabaco de fumo (de que são muito
apaixonados, quer os homens, quer as mulheres, e até as crianças), a tal bexiga lhes de bolsa
serve de tabaco, e raras vezes anda vazia.
Ao contrário de Van-Diemenses, têm o cabelo, que é cor de azeviche, muito
comprido; e o usam crescido, e atado em nó no alto da cabeça, deixando cair as bastas
guedelhudas para ambas as faces, e sobre os ombros. Se fosse penteado e tratado com asseio
poderia servir-lhes de adorno, mas trazendo-o emaranhado, e sujo com todo o sebo, se faz
áspero, e viscoso, tornando-os mais hediondos, porque até lhes serve para limpar as mãos,
como uma toalha. Todavia algumas tribos, ao norte de Sidney, amarram o cabelo dispondoo em forma cónica, e pregando-lhe no centro um feixe de juncos de grande altura: outros
usam plumas de penas de várias aves: e tais são os seus enfeites.
São dotados de vista agudíssima, e por vezes têm servido de muito aos colonos, que
vão ao interior, descobrindo pelos vestígios das pisadas os cavalos e gados. Que se
tresmalharam. Basta mostra-lhes os sinais dos pés, ou simplesmente os sítios onde os animais
foram ultimamente vistos, para lhes seguirem a pista, impercetíveis aos europeus, ainda que
seja por algumas milhas, e com tanta cautela, e certeza, como um cão de caça farejando uma
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lebre. Se quiserdes conhecer a que ponto chega a perspicácia de vista de um negro natural de
Nova Holanda, atirai ao longe a mais pequena peça de moeda, e vereis como lhe descobre
a direção, e a paragem da queda: ou arremessai-lhe de distância uma pedra com violência, e
vereis como a evita, ou aparando-a num bordão, ou furtando-lhe o corpo. Esta singular
vantagem lhes é tão absolutamente necessária para procurarem os meios de subsistência,
como a sua atividade, e destreza.
É prática universal entre eles, arrancarem, chegando a certa idade, o dente maior da
frente do maxilar superior; porem não é sabido o motivo porque o fazem, nem como e
quando o fazem.
O modo de sarapintarem a pele é também esquisito, porque meramente consiste em
fazerem com a borda de uma concha aguçada uns riscos pequenos no peito, entre as
espáduas, e nos braços, sem ordem nem regularidade: nos golpes introduzem um líquido, ou
sumo, que fazendo erguer a pele, ao cerrar as feridas, deixa tudo em costuras. Começam a
dar estes riscos nos rapazes aos sete anos. Nunca, porém, rabiscam a cara, como fazem o
Zelandeses e outros bárbaros.
As sua armas são várias espécies de lanças, que empregam diversamente, e têm uma
especial que lhes serve para fisgar peixe. Tem uma espécie de massa; e alguns usam
machadinhas feitas de pau-ferro.
As suas cabanas são toscamente construídas, e mal merecem o nome de habitações;
porém como eles não tem residência fixa, e o clima é belo e sadio, precisam de pouco abrigo,
e esse mesmo é temporário.
Tem cada tribo o seu chefe, mas até ao presente ignora-se qual seja o seu direito e
autoridade: e como este povo é por extremo miserável e estúpido, os seus regulamentos, ou
código tradicional, devem ser muito limitados. E que leis pode manter uma gente vagabunda?
e sem mais propriedade do que a caça, a pesca, e o mais que acaso lhe depara?
Na primeira estampa verão os nossos leitores um casal destes figurões; e a que se
segue representa uma cerimónia, que vamos explicar.

94

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

Esta ação é de ordinário motivo de desavença entre as duas tribos; aquela, a que
pertencia a mulher, exige reparação da injuria de lhe a haverem tomado à força; para este
efeito marca-se um ponto onde as tribos se reúnam, e tem lugar a cerimónia, que se vê na
estampa. É uma espécie de torneio, ou justa a pé, onde o campeão raptor vai na frente, e é
obriga do a mostrar-se digno da noiva por seu esforço, atividade e destreza; e ainda que
raríssimas vezes acontece a morte do ofensor, todavia tem de passar por apertadas provas a
sua agilidade na defesa, e o seu valor no combate. É uma cena muito animada e ao mesmo
tempo ridícula. Só um certo número de homens de cada tribo saem para se encontrar,
pintados de vermelho, para parecerem mais guerreiros e terríveis. Quando os ranchos
adversos se aproximam, é fácil distinguir a causa que os reúne pelo clamor geral, que
levantam, e a que logo sucede um confuso palrar como de gente agastada. Mal se avistam
começam a manear as lanças, e tomam várias posturas, expressões de recíproco desafio.
Passado breve espaço de tempo, a um sinal do chefe, avançam para o centro de campo os
homens escolhidos, separando para cada lado os espectadores. O noivo sai sozinho à frente
dos seus, armado simplesmente com um escudo de madeira utilizado para suportar os lanços:
dois ou três da tribo hostil se lhe opõem prevenidos com doze ou mais lanças, e as jogam
contra o adversário, que se lhe esquiva com grande agilidade. A cada tiro falhado retumba
uma solene aclamação dos circunstantes. Findo este primeiro ato segue-se um duelo entre o
raptor e um dos valentes da tribo da mulher, que sai do grupo escolhido; e armados de suas
massas descarregam nas cabeças um do outro mutuamente rijas pancadas até que fiquem
satisfeitos e pagos de sua valentia. Às vezes acontece cair um sem sentidos, mas nunca
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resultou acidente fatal, porque tem uma prodigiosa dureza de crânio, que demais a mais
defendem espessos cabelos.
No fim do combate, de que ordinariamente sai vitorioso o noivo, ergue-se
novamente o clamor dos aplausos: as duas tribos acampam juntamente por aquele dia, que
remata com danças de ambos os bandos.
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HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA
I
BATALHA DE N AVARINO
HAVIA cinco anos que a insurreição gloriosa da Grécia contra os seus bárbaros

opressores durava pertinazmente em meio da vária fortuna das armas; os Helenos, que
morriam tão heroicamente em defesa da Cruz, e da liberdade, conquistaram as simpatias do
mundo civilizado.
Enquanto existiram as sedições políticas no Piemonte, e a revolução de Espanha, as
potências europeias olharam para a luta religiosa e civil dos gregos com indiferença e
indecisão, e até o congresso de Verona repeliu com certa dureza diplomática as rogativas
daquela nação; mas, por morte do Imperador Alexandre, rebentou no império russo tão
violenta simpatia a pró dos gregos, que fora impossível a Nicolau, seu sucessor, comprimir
o impulso, que dava aos russos identidade de crença. Declarou, portanto, o gabinete de S.
Petersburgo à Europa que estava decidido a prestar socorro à Grécia; e a Inglaterra que
desconfiada observara a influência que a Rússia ganharia no Mediterrâneo, se interviesse só,
consentiu, de acordo com a França, em um tratado especial, que foi assinado em Londres, e
que tinha por objetivo pôr termo às desgraças dos Gregos: nele se estipulou a independência,
e a demarcação da Grécia, e com última cláusula se declarava que a Porta Otamana seria
constrangida a aceitar os artigos estabelecidos pelas três potências signatárias. Enquanto o
Grão-Senhor fazia todas as diligências para anular, ou iludir todos os efeitos da intervenção,
as potências, que a tinham tomado a seu cargo, reuniram forças navais, para a fazerem
respeitar. Mandaram cada uma ao Mediterrâneo uma esquadra de quatro naus de linha,
quatro fragatas, e algumas embarcações menores, de que eram comandantes pela GrãBretanha o vice-almirante Codrington, pela França o contra-almirante de Rigny, pela Rússia
o conde de Heiden, os quais concordaram nas medidas que tomariam para uma suspensão
de armas, ou para impedirem as hostilidades entre os Gregos e os Otomanos. Tinha ido ao
Egipto um oficial inglês para prevenir o bachá das disposições tomadas e convidá-lo a
suspender a partida da expedição preparada em Alexandria: mas o bachá, a quem por tantas
vezes se tinham atribuído projetos de independência, tinha declarado a sua determinada
resolução de seguir as ordens e a fortuna do sultão, de quem era feudatário. Por isso, apesar
das representações dos enviados das três potências, a armada turco-egípcia, composta ao
todo de 92 velas, às ordens de Ibrahim, filho do bachá, e de outro capitão, saiu do porto de
Alexandria, escapou aos cruzeiros das nações aliadas, e entrou a 9 de Setembro de 1827, no
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porto de Navarino, que jaz na costa ocidental da Morea, no golfo de Zunchio, chamado
Pylos nos tempos de Homero, e onde reinou o vivedouro Nestor.
O almirante inglês, que foi o primeiro informado da entrada daquela frota em
Navarino, se pôs a cruzar em frente deste porto, esperando a chegada das outras duas
esquadras. A 19 de Setembro Ibrahim expediu Tahir-bachá com uma divisão de sua armada,
na intenção de saber como se haveria o almirante inglês; mas assim que Sir Edward
Codrington viu sair navios turcos, enviou uma fragata ao comandante notificando-lhe que
voltasse a Navarino, aliás empregaria a força para o obrigar. «Esta intimação, respondeu o
Turco, me parece muito extraordinária, e devo participá-la a Ibrahim, meu general em chefe».
Ibrahim, apenas foi sabedor desta ameaça, declarou que não começaria as hostilidades sem
ordem formal da Sublime-Porta; em consequência do que dava ordem para o Capitão-bachá
se recolher ao porto. «Mas (acrescentou) sairei com toda a minha frota se o meu plano de
campanha o pedir; e sem atenção às forças combinadas, que pretendem opor-se me arriscarei
a todos os perigos, por maiores que sejam, a fim de desempenhar o dever de general, a quem
não cumpre interpretar as instruções do seu governo.»
Na manhã de 21, a esquadra francesa se reuniu à divisão inglesa defronte de
Navarino. A 23, os dois almirantes solicitaram uma conferência com Ibrahim, que lha
concedeu. «Recebemos de nossas cortes ordem formal para fazermos cessar a efusão de
sangue, e obrigarmos à força aquela das partes beligerantes, que recusar: os Gregos acederam
a esta resolução; porém se vós teimais em querer continuar as hostilidades, poreis a vossa
armada no maior risco, sacrificando os interesses de Sua Alteza, que deveis proteger e
defender.»
Debalde trabalharam os dois almirantes com Ibrahim para que reconhecessem quão
insuficientes eram os meios de resistência da Porta contra a vontade das potências aliadas.
Ibrahim os escutou com tanta presença de espírito como atenção, e lhes respondeu: «Servidor
da Sublime-Porta eu recebi ordens para dar impulso à guerra na Morea: todavia, não estando
prevenido o caso presente, vou mandar correios a Constantinopla, e ao Egipto; e até que
volte, asseguro sob palavra de honra que nenhuma das minhas embarcações sairá de
Navarino.»
Não tardou a ser violada essa promessa, indo a esquadra inglesa a Zante, e a francesa
a Milos, a refazerem-se de viveres, deixaram cada uma sua fragata, para observar os
movimentos da frota otomana. Ainda bem não tinha fundeado em Zante o almirante
Codrington, logo soube que trinta navios turcos, em menoscabo do armistício, tinham saído
de Navarino; imediatamente se fez ao mar, e se dirigiu ao Turco, exprobrando-lhe a sua falta
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de fé, e declarando-lhe que se oporia à sua passagem. Avisado ao mesmo tempo Mr, de Rigny
pôs também a proa a Navarino. Tendo afinal chegado a esquadra russa, os três almirantes se
reuniram: « E (diz o boletim oficial desta conferência) considerando a violação do sistema
exterminador seguido pelas tropas na Morea, inutilidade das representações, que se lhe
fizeram, determinámos tomar posição com nossas esquadras no porto Navarino, para
renovar a Ibrahim propostas evidentemente do interesse da Porta.»
Tomada esta resolução, foi deferido o comando, na forma das instruções, ao mais
antigo dos almirantes, que era inglês, o qual determinou os necessários preparativos. Aos 20
de Outubro pelo meio-dia, as três esquadras se meteram em linha de batalha. A frota turca
constava então de 3 naus de linha, uma nau rasa, 19 fragatas, 26 corvetas, 12 brigues, e 5
brulotes. As forças aliadas consistiram em 10 naus de linha, 10 fragatas, e algumas
embarcações ligeiras.
Dado o sinal para forçar a entrada do porto, o almirante inglês se colocou à frente da
linha com as embarcações da sua divisão: seguia-se logo a francesa precedida pela Sirene, que
arvorava o pavilhão do seu almirante, Mr. de Rigny: 4 naus e 4 fragatas russas fechavam a
linha, as seis embarcações da vanguarda passaram a tiro de pistola das baterias de Navarino
sem que estas as incomodassem: tudo indicava que se ao largaria fogo a uma escorva. Todavia
a fragata Darmouth, que se adiantara para intimar aos brulotes turcos que se retirassem aliadas,
veio lançar ferro ao pé dessas embarcações, e lhes expediu algumas lanchas, um tiro de
espingarda disparado de um brulote matou o contramestre, a quem o comandante confiara
o comando de uma lancha: seguiu-se vivo fogo de fuzilaria entre a Darmouth, e os brulotes
inimigos. Eram duas horas da tarde.
Neste intervalo, sendo mandado um bote parlamentário pelo almirante Condrigton
a bordo da nau almirante turca, daí dispararam um tiro de espingarda, que matou o piloto
inglês; ao mesmo tempo uma fragata deu dois ou três tiros de peça sobre a Sirene; esta
respondeu com uma banda de estibordo; e num abrir e fechar de olhos o combate se
generalizou por toda a linha. Às sete horas da tarde já a frota turco-egípcia não existia. Mais
de 50 navios estavam incendiados, ou destruídos, nenhum caiu no poder dos aliados; todos
os que estavam incapazes de combate foram queimados pelas próprias tripulações; e o
almirante turco fez ir pelos ares a sua nau despregando nesse momento bandeiras e
galhardetes. «Era um espetáculo (diz uma testemunha ocular) ao mesmo tempo horrível e
magnífico, ver os sucessivos incêndios, e explosões, no apertado recinto onde se dera o
combate». o encarniçamento dos Turcos foi incrível: alguns dos navios aliados, que se
acharam envolvidos no fogo, a tiro de espingarda, ficaram tão maltratados na mastreação, e
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aparelhos, que foi necessário enviá-los a Malta, e a Toulon para se repararem. A esquadra
francesa teve de perda 43 homens mortos, e 65 gravemente feridos; a inglesa teve 75 mortos,
e perto de 200 feridos. Os Russos sofreram menos, mas não mostraram menos habilidade
na manobra, e vigor na peleja.
Porém todas estas perdas foram pouco consideráveis em comparação com o estrago
da frota otomana, que se avaliou em muitos centos de homens. Explicou-se esta diferença
pela sua inferioridade no manejo de artilharia: a maior parte das explosões, em que tantos
morreram, resultaram da desordem, que reinava a bordo dos seus navios ao lidar com a
pólvora, e da pouca habilidade dos seus artilheiros.
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VALOR CÍVICO DE UMA PORTUGUESA
DEPOIS da morte do el-rei D. Fernando, intentando el-rei de Castela apossar-se de

Portugal, e havendo já entrado no reino à frente de um poderoso exército, alguns senhores
portugueses, esquecidos da lealdade, que deviam à sua pátria, se submetera ao castelhano, e
lhe entregaram algumas praças, que tinham em sua guarda. Estava a ponto de fazer o mesmo
o alcaide-mor de Trancoso, Gonçalo Vasques Coutinho, quando sua mãe D. Brites de
Moura, mulher de singular virtude, e de coragem superior ao seu sexo, sendo informada do
intento do filho veio procurá-lo, e lhe falou deste modo: “Vossos antepassados, meu filho,
sempre se distinguiram na lealdade e fidelidade à pátria. Se vós intentais manchar e deslustrar
o nome que tendes, embebei-me primeiro um punhal no peito, que não quero eu sobreviver
à vossa infâmia. Escolhei pois, ou a honra, ou a minha morte…Servi a pátria, combatei os
inimigos, morreis digno de ser meu filho”. Gonçalo Vasques deixou-se mover das enérgicas
persuasões de sua mãe; e persistiu na lealdade em que as mulheres Portuguesas deram notável
exemplo de coragem, valor, e patriotismo.
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A PALMEIRA TAMAREIRA, OU DAS TÂMARAS
(Phœnix dactylifera. Lin)
MAJESTOSA, e ao mesmo tempo esbelta, e engraçada é esta árvore, tão interessante
para a humanidade nos climas ardentes da Ásia, donde é oriunda. Em todas as idades, os
autores, tanto sagrados como profanos a celebraram nas suas composições; foi escolhida
pelos antigos para emblema do amor conjugal, da saúde, da fecundidade, e da conservação
dos impérios; e os poetas consagraram-na à vitória dos heróis.
Os árabes, cuja indústria se deve ao ensino dos cavalos, e dos camelos, e da
domesticidade dos carneiros, obtiveram deste soberbo vegetal, por via de aturada cultura,
frutos doces e agradáveis, desenvolvendo-lhes o princípio nutritivo, que é o seu mérito
principal. Da Arábia se propagou a cultura das palmeiras pelos países quentes das outras
partes do globo; porém nestes mais servem de enfeite que de utilidade, ou porque a
temperatura do clima, não lhes convém, ou porque os agricultores, achando n’ outras
produções alimento mais fácil de obter, não lhes prestam todos os cuidados, de que a sua
cultivação necessita. Só nos desvios da Ásia, e da África, a palmeira recebe das nações, de
quem é o único recurso, os desvelos, que requer para produzir bons frutos. Os povos destas
regiões formam dilatados bosques destas árvores, que dispõem nas proximidades das
montanhas, e dos rios, cujas águas encaminham, distribuídas em regos inumeráveis, a cada
pé de palmeira, conduzindo-as assim por vastas plantações, elevando-lhe uma perpétua
fresquidão. Estes amenos retiros representam a vista de uma abobada imensa de verduras
sustidas por milhares de colunas. Crescem por ali de mistura laranjeiras, limoeiros,
amendoeiras, etc.; e dão frutos excelentes. Ali se recreiam a um tempo todos os sentidos; a
vista com a beleza das flores, o olfato com seu agradável perfume, o paladar com a bondade
das frutas, e o ouvido com a cantilena das aves, que concorrem de toda a parte a buscar
sustento, e água, debaixo destas sombras. As tribos, possuidoras destes plantios, abandonam
com solene aparato, todos os anos, as aldeias, que habitam, carregam o seu trem nos camelos,
e veem passar a estes sítios a estação dos calores, que em outra paragem seriam intoleráveis.
Multiplicam-se as palmeiras, ou de semente, ou pelos pimpolhos, ou rebentões. No
primeiro caso metem-se num buraco profundo no chão dois, três, ou quatro caroços, no
começo da primavera. O que brota deita uma folha singela; mas à medida que se enraíza,
aumenta o número das folhas, e no fim de três ou quatro anos a planta está desenvolvida,
com todas as suas formas ordinárias, exceto a coluna do tronco, que cresce progressivamente
com a idade, lançando em cada ano um ramilhete de palmas central, secando-se-lhe a camada
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anterior, que vem a cair, se lha não cortam; de forma que os pés destas palmas, dispostas em
forma circular, vão formando uma série de anéis, que constituem o tronco, onde se observem
as cicatrizes, ou vestígios das folhas anteriores, continuando a brotar anualmente novo
palmito. Multiplicadas por esta forma só dão fruto ao cabo de doze, ou quinze anos; se
acontece saírem a maior parte machos, o cultor perdeu seu trabalho: por isso preferem
reproduzi-la pelos pimpolhos, isto é metendo na terra as vergônteas de dois ou três anos,
que rebentam das raízes, ou das sumidades das palmeiras já velhas. Deste modo saem sempre
fêmeas; conserva-se, e aperfeiçoa-se a qualidade dos frutos; e produzem aos quatro, ou cinco
anos.
Cultivam-se somente as árvores fêmeas, que produzem o fruto; e basta para as
fecundar dispor nos plantios de espaço a espaço alguns machos. Nalguns sítios nem isto
fazem, e vão na época da fecundação buscar as flores ainda encasuladas dos que há bravios
no bosque. Florescem pelo mês de março.
Para fecundar as palmeiras artificialmente, abrem o casulo das flores másculas, que
dão num cacho, o qual cortam em pedaços, e os alporcam nos cachos das árvores fêmeas,
quando começam a abrir as flores. Bastam cinco árvores másculas para um cento de fêmeas.
Que a palmeira carecia, para produzir, da fecundação de outro individuo da mesma
espécie, e não só ela, mas outros vegetais; que o vento era ministro dos seus consórcios
sabiam-no os antigos perfeitamente. O naturalista romano o disse, e antes dele o grego
Teofrasto. Ignoravam porém quais os órgãos, e o modo de fecundação. O célebre Lineu,
aproveitando conhecimentos anteriores, foi quem rasgou completamente o véu do mistério,
e com o seu engenhoso sistema, deu às flores nova consideração, e novos atrativos.
Há mais de quinze variedades da palmeira das tâmaras, segundo o tamanho, gosto, e cor dos
seus frutos, uns de pouco preço, e outros muito estimados.
Diversas nações das margens de Eufrates, e do Golfo Pérsico, e outras se sustentam
quase absolutamente de tâmaras. Os habitantes do confins do Atlas atravessam as solidões
do deserto sem mais provisões do que estas frutas reduzidas a uma espécie de farinha.
Todos estes povos, quando as colhem maduras, têm o cuidado de as espremer antes
de as secar, para lhes extrair um suco amelaçado, que lhes serve de manteiga. Também
fermentando-as conseguem uma bebida agradável, de que depois fazem vinagre, ou por
destilação uma aguardente muito estimada. É esta a bebida costumada dos soberanos do
Congo, e de outros potentados d’ África, e d’ Ásia, que seguem a religião maometana.
Não são porém frutos a única produção útil desta palmeira. O âmago da base do
tronco da árvore ainda nova, ou a sumidade da árvore adulta, e os gomos, ou olhos da folha
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antes de desenvolvidas, são brancos, tenros, delicados, e bons de comer cozidos. Os cachos,
e flores antes de rebentarem têm o mesmo sabor. Por meio de incisões verte esta substância
um líquido açucarado, e lácteo, que serve aos doentes e lhe chamam leite de palmeira.
Nos países onde há muitas, os troncos e folhas destas árvores são os únicos materiais
que os habitantes empregam na fabricação dos seus domicílios; e duram prodigiosamente,
porque é lenha, que com dificuldade se arruína.
Das folhas (que para tal efeito demolham) fabricam esteiras, cestas, e outros muitos
trastes caseiros; e das fibras muito boas cordas. Em suma aplicam-nas a uma imensidade de
usos; e até dos cachos, despidos das flores, fazem vassouras.
Os caroços das tâmaras, apesar de serem muito duros, são um alimento muito bom
para os camelos, e as ovelhas dos árabes, os quais para isso moem, e cozem em água a ferver.
Dizem que reduzidos a carvão, e pulverizados são muito bons para limpar os dentes.
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QUADROS DA HISTÓRIA PORTUGUESA
II
TOMADA DE ORMUZ
1507-14

“A C IDADE de Ormuz (diz Barros) está situada numa pequena ilha chamada Gerum,
que jaz quase na garganta de dentro do estreito do mar pérsio, tão perto da costa da terra de
Pérsia, que haverá de uma à outra três légua, e dez da outra Arábia”. Os geógrafos modernos
a lançam a quatro léguas da costa do Kerman, e a 25 do cabo Mussadon na Arábia. Ormuz
é um montão de rochas vulcânicas da circunferência de 8 a 9 léguas, posto que Barros lhe dê
3, e Godinho 4: inteiramente estéril, o seu solo é uma espécie de sal e enxofre, sem que
produza naturalmente nem uma fêvera de erva; e hoje está quase desabitada, por doença, e
pelos excessivos calores que nela reinam.
Era Ormuz, quando os portugueses a cometeram pela primeira vez, capital do reino
do mesmo nome, situado na costa da Arábia, desde o cabo Rosalgate até ao cabo Meçandan,
espaço de 80 léguas. Apesar da rudez do seu território estava então muito enobrecida de
edifícios, por ser escala de grande parte do comércio do Oriente. Vinham-lhe os mantimentos
da Pérsia e até frutas e hortaliças, e da próxima ilha de Queixome lhe vinha a água para os
moradores beberem. Diz o nosso viajante Godinho que a maior parte da lenha que em
Ormuz ainda no seu tempo se gastava, era um pau chamado horrá, nascido debaixo de água,
e que, deitando-se nela ia ao fundo como se fora pedra, e metendo-se no lume ardia como
se fosse de oliveira. Disto, e do sal mineral em que abunda, tiraram os persas o dizerem de
Ormuz, que era a terra onde se buscava a lenha no mar, e o sal no sertão. O mesmo escritor
diz que da pedra de Ormuz se faziam as casas, era de tal natureza, que deitada na água flutuava
como se fora cortiça.
O primeiro senhor de Ormuz de que temos notícias foi Male-Caez, o qual, habitando
na ilha de Caez, dominava todas as ilhas do estreito. Grondun – Shah, príncipe do Magostão,
lha comprou pelos anos de 1273, e a provou e enobreceu, passando para ali a sua corte,
depois de destruir o reino da Caez, e de atrair para ele todo o comércio daquele estreito. Os
seus descendentes aí reinaram tranquilamente até ao princípio do 16º século, em que os
portugueses, e conquistadores do Oriente, puseram Ormuz debaixo do jugo de ferro do seu
domínio.
Sargol, rei desta ilha, tinha morrido, e herdou a coroa seu sobrinho Ceifadim, filho
de Shah -Vez, que fora desentronizado por Sargol. Era Ceifadim ainda muito criança, e em
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seu nome governava Coge-Atar, que tinha sido válido de Shah-Vez e seu constante
partidário. Foi nessa conjunção que os portugueses ali chegaram.
Afonso de Albuquerque, nomeado pelo rei D. Manuel capitão-mor de seis naus para
andar na costa da Arábia tolhendo o comércio que os mouros faziam no Industão, tinha
partido do reino na armada de Tristão da Cunha, sendo então governador da Índia D.
Francisco de Almeida. Depois de vários feitos de armas e de fundada a fortaleza do Coco na
ilha de Socotorá, partiu Tristão da Cunha para a Índia, deixando Afonso de Albuquerque
com seis naus para correr aquela costa, e fazer o que no regimento do rei era recomendado.
Despedido Tristão da Cunha, assentaram em conselho os capitães das naus que fossem tomar
Mascate no estreito de Ormuz, e andando alguns dias naquelas paragens esperavam ali os
navios, que nesta quadra costumavam sair de Barbora e Zeila, para Diu e Cambaia, e para
outros portos do Malabar.
Tomada esta resolução velejou a armada por aqueles mares, e com a variedade dos
tempos chegou primeiro a Calaiate, onde Afonso de Albuquerque se proveu de mantimentos,
e passando avante destruiu Curiate, porque os moradores lhe fizeram traição; e correndo de
vitória em vitória humilhou Mascate, Soar, Orfacão, ou destruindo-as ou sujeitando-as; e
deixando espalhado por toda aquela costa o terror do seu nome, veio surgir diante da cidade
de Ormuz.
Ceifadim, ou antes o governador Coge-Atar, estava já avisado da vinda dos
portugueses, e o eco das façanhas destes, nas cidades de terra firme, tinha retumbado em
Ormuz. Estava no porto uma armada de sessenta naus, duzentos galeões de remos, e muitas
terradas, que são embarcações do tamanho de pequenos iates; ou dos barcos do Tejo, que
chamamos de água-acima. Esta numerosa armada era guarnecida de muita artilharia e gente
de peleja, lá fora a que andava na praia, que eram de 15 a 20 mil homens. Afonso de
Albuquerque apenas surgiu, mandou dizer a Ceifadim que se fizesse o tributo ao rei de
Portugal, assim não destruiria aquela armada e depois a cidade. Procurou Coge-Atar entretêlo com boas palavras, enquanto não lhe chegavam os socorros que esperava; porém o
capitão-mor, vendo ao quarto dia que o negócio se não concluía de maneira alguma, atacou
com as seis naus aquela espantosa frota. Durou o combate travado por algum tempo, mas
os portugueses levaram por fim, conhecida melhoria. Então começaram a fugir das
embarcações dos mouros, e estes saltarem ao mar, onde os portugueses, que andavam já em
bateis, os acabavam à sua vontade, trazendo-os à espada. Desbaratada a frota, e feita aquela
grande carnificina, Afonso de Albuquerque se foi chegando a terra no seu batel ao qual
seguiram os outros, e esbombardearam um cerame ou palanque que estava metido pelo mar,
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e guarnecido de artilharia. Aqui foi o capitão-mor ferido de uma frechada pelo rosto, e muitos
outros com ele: mas isso não embargou que os portugueses fossem correndo ao longo da
praia; destruindo os arrabaldes e para melhor o alcançar, alguns desembarcaram em terra;
sem acharem contradição, e foram queimando tudo quanto encontraram. Vendo os mouros
a determinação dos portugueses, e que certa era a ruína da cidade, ergueram uma bandeira
branca, e vieram alguns falar a Afonso de Albuquerque que, oferecendo de parte do rei
Ceifadim a sujeição de Ormuz. Depois de muitos recados de parte a parte, assentaram-se
pazes, ficando Ceifadim tributário do rei de Portugal em 15000 xerafins, pouco mais ou
menos 12000 cruzados. Feito este contrato começou Afonso de Albuquerque a edificar uma
fortaleza junto com a cidade, na ponta de Morona; na qual trabalhou com tanta eficácia, que
brevemente a pôs em estado de defensão.
Entretanto Coge-Atar arrependeu-se de ter consentido em que os portugueses se
fortificassem em terra, por cinco homens que haviam fugido da armada soubera que grandes
dissensões havia entre Afonso de Albuquerque, e os capitães das naus, desejosos de partir
para a Índia, e que desde o começo da guerra em todos os conselhos a ela se tinham oposto.
Isto lhe deu ousadia para romper com os portugueses, os quais se recolheram aos navios, e
começaram a pôr a ilha em grande aperto; porém, declarando-se a revolta armada, e fugindo
três capitães com as suas naus, o grande Albuquerque foi obrigado a partir para Socotorá,
donde voltou outra vez por Ormuz, e sem acabar ali coisa alguma, partiu para a Índia, e
chegou a Cananor nos fins do ano de 1508.
Neste estado se conservaram as coisas de Ormuz por algum tempo; até que sabendo
Coge-Atar de como Afonso de Albuquerque era governador da Índia, e das grandes vitórias
que havia alcançado dos mouros, mandou-lhe dizer que Ceifadim estava pronto a pagar o
tributo, reconhecendo obediência ao rei de Portugal, pedindo-lhe ao mesmo tempo que
pusesse em esquecimento os passados ódios. Recebeu o governador da Índia esta mensagem
benignamente: Coge-Atar pagou as várias dívidas: e assim o renome de Afonso de
Albuquerque concluiu em grande parte o que as armas não tinham podido acabar.
Porém o governador da Índia não estava satisfeito com isto: pretendia estabelecer
inteiramente em Ormuz o domínio português; e por esse motivo partiu para aquela ilha com
uma grossa armada de 27 velas no ano de 1514, levando na ideia em acabar de fundar a
fortaleza, que tinha começado quando ali estivera da primeira vez.
Pedro de Albuquerque, seu sobrinho, já tinha no ano antecedente ancorado em
Ormuz com a armada de que Afonso de Albuquerque lhe dera a capitania para cruz ar no
cabo de Guardafú. Repetidas vezes pedira ao Rei lhe entregasse a fortaleza começada por
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seu tio, mas nada pôde alcançar a esse respeito, apesar dos mouros mostrarem que não
tinham má vontade contra os Portugueses. Foi por ele que o governador da Índia soube que
Ceifadim tinha morrido envenenado, e que em seu lugar reinava Torun-Shah, cujo principal
protegido era um velho persa, que tinha por nome Rais-Nordim, por quem todas as coisas
do reino se governavam. Porém quando Afonso de Albuquerque chegou, uma nova
revolução tinha aí mudado a face dos negócios públicos. Rais- Hamed, sobrinho de RaisNordim, ajudado por alguns mafiosos que se tinham apoderado da pessoa de Torun-Shah, e
lançando em ferros o velho Nordim e os seus filhos, em nome do moço príncipe Tyrannisava
Ormuz.
Tanto que Afonso de Albuquerque atracou com a armada, Rais-Hamed, assustado
com o poder dos portugueses, começou a abrandar as suas tiranias, soltando Nordim, e
dando mais liberdade a Torun-Shah. O governador mal chegou mandou logo um mensageiro
ao rei, pedindo a entrega da fortaleza; e depois de vários recados foi então concedida aos
portugueses, que começaram logo a trabalhar para a concluir, Afonso de Albuquerque
apareceu na obra para a poder vigiar. Entretanto Rais-Nordim fez-lhe saber a opressão em
que Rais-Hamed tinha o rei e o reino, coisa que para o governador não era nova. Por livrar,
pois, Ormuz deste estrangeiro, cujas miras pareciam ser sujeitar aquela cidade à Pérsia,
resolveu então Afonso de Albuquerque matá-lo. Parece que os mesmos intentos tinha o
mouro acerca do general português, e levado pelos seus desejos foi cair no laço que lhe estava
armado. Tinha-se apressado um dia para Torun-Shah, Rais-Hamed, e Rais-Nordim irem
visitar Afonso de Albuquerque, com a condição de que nesta visita estariam todos sem armas.
Desconfiados uns dos outros, nem os portugueses deixaram de se acautelar secretamente
com punhais, nem Rais-Hamed de vir armado. Foi ele o primeiro que entrou na sala, e
notando-lhe D. Garcia de Noronha o trazer armas, Rais-Hamed respondeu, mostrando
alvoroço e arrogância: “isso não se entende comigo” - Ao mesmo tempo gritou lá para fora
a Torun-Shah que não entrasse porque os portugueses estavam armados. Então o interprete
Alexandre de Ataíde travou-lhe o braço, dizendo-lhe que lhe ia mostrar as casas para ele ver
que não havia soldados nenhuns, levou-o a Afonso de Albuquerque, o qual lhe ordenou para
se desarmar, visto não vir conforme se tinha negociado. Rais-Hamed, ouvindo isto, lançou
mão ao punho da espada. Pedro de Albuquerque, sobrinho do general, meteu-se logo em
permeio, mas Rais-Hamed, já desatinado, segurou pelo vestido a Afonso de Albuquerque,
que lançou de si, e gritou ao sobrinho: “matai-o”. Os punhais escondidos brilharam logo nas
mãos dos portugueses, e num momento Rais- Hamed debatia-se por terra envolvido no seu
sangue. Torun-Shah, entrando e vendo Rais-Hamed assassinado, assustou-se, mas o general
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recebeu-o com tantos protestos de amizade e cumprimentos, que o rei asserenou-se.
Entretanto os parciais do morto, posto que não soubessem o que lhe acontecera, vendo
cerrarem-se as portas, vieram com machados para as arrombarem: mas Afonso de
Albuquerque mandando dar sinal, com um tiro, aos soldados que andavam por fora, estes
começaram a tratar tão mal os mouros, que lhes foi forçado afastarem-se. Para acomodar a
revolta apareceu Torun-Shah no eirado do edifício acompanhado por Nordim e pelo general
português, a quem os irmãos de Hamed começaram debaixo a pedir [que] lhe o entregassem.
Respondeu-lhes Afonso de Albuquerque, que se queriam lhes mandaria a cabeça dele. Como
isto ouviram, conhecendo que seu irmão estava morto, correram ao paço, e se fortificaram
aí. Um rompimento parecia inevitável: mas a prudência de Rais-Nordim acabou tudo sem
mais sangue. Os da fação de Rais- Hamed convieram em sair da ilha, e dentro em pouco
Afonso de Albuquerque, já muito doente, partiu para Goa, em cuja barra morreu, deixando
Ormuz inteiramente à coroa Portuguesa.
Apesar das tentativas dos mouros, esta cidade continuou desde então a ser nossa até
1622, em que Shah-Abbas, rei da Pérsia, ajudado dos ingleses, nos tomou a fortaleza, e se
apoderou de todo o reino. Aumentando as fortificações da ilha, tornou impossível aos
portugueses reconquistá-la: ainda que bastava para o assegurar de qualquer tentativa o rápido
ocaso com que então se ia sumindo para sempre o esplendor das nossas conquistas no
Oriente.
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PHYSIONOMIA
Conjeturas acerca do nariz
Há no vulto humano feições móveis e que mudam de frequência conforme o estado
de alma, e feições que jamais variam, sejam quais forem as comoções do coração. O nariz é
desta última espécie. Ele conserva-se da mesma forma sempre imóvel, embora os lábios
exprimam a alegria com um sorriso, o escárnio por meio de uma equívoca dilatação, ou o
desprezo por meio do “franzimento”. Espectador mudo e impassível assiste às cenas das
paixões sem sentir o menor abalo. Rodeado de atores expressivos coadjuva-os desinteressado
nas suas empresas, presta-lhes a sua energia para consegui-las, ou condescendente permitelhes o tentá-las, mas sem nunca tomar nelas parte ativa. Quer a peça seja trágica como na
cólera, ou cómica, como na explosão do júbilo, nem por isso varia o seu aspeto ou postura:
mas conserva sempre a atitude soberana, a imobilidade da inércia, da incúria, ou da firmeza.
Dever-se-á inferir disto que o nariz é uma feição insignificante para avaliar à primeira
vista o carácter dos homens? Muito longe disso, é precisamente por isento dessas comoções
fugazes que fazem do vulto humano um quadro tão variado e instável, que revela dar mais
importância às notícias que ele ministra.
O nariz indica muito menos as comoções atuais do que a natural propensão do
espírito, do que a energia da estrutura, e o género do temperamento. Ele patenteia a fraqueza
ou vigor, a nobreza ou abjeção, uma sensualidade excessiva, ou a submissão das paixões a
uma vontade mais forte do que elas: mais divulga ainda melhor as inclinações enérgicas que
resultam da primeira organização, do que os desejos inconstantes, que nascem
posteriormente da educação ou do exemplo. Finalmente, não revela, quase nenhuma das
fraquezas adquiridas ou das virtudes convencionais, porém denota com alguma certeza qual
é a própria essência do carácter individual. Vou explicar a causa disto.
Aos treze anos para catorze anos, época da puberdade, adquire o nariz a grandeza e
a configuração, que vai inalteravelmente conservar dai em diante. Ele não é, a falar a verdade,
mais do que o prolongamento, e o remate da testa, acabada mais cedo do que ele, e oferece,
assim como esta, uma sorte de imagem do espírito, e como um programa da índole. O nariz,
e a testa estão quase sempre em perfeita harmonia, de sorte que um deles confirma o que o
outro anuncia, e unânimes são as suas decisões. É raro que um nariz ignóbil esteja unido a
uma formosa testa intelectiva. Tal nariz, tal testa, e tal testa, tal entendimento: esta regra tem
poucas exceções.
Aos quinze anos também o peito se arredonda, muda a voz, caracterizam-se os sexos.
Fora até ali impossível prever qual seria a forma do nariz ou o seu volume. A época em que
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ele acaba de se desenvolver é, pois, aquela em que os sexos se distinguem, em que o
temperamento se forma, em que o corpo cobra forças ou fica sendo débil toda a vida, de
maneira que o nariz é contemporâneo das propensões, das paixões, do temperamento, assim
como dessa energia corpórea que, segundo o seu grau, conserva sempre tão grande
ascendente no procedimento dos homens. Porque motivo pois causarão tanto pasmo as
preciosas indicações que o nariz fornece a certas pessoas, que decifram uma figura humana
muito melhor do que uma crónica da idade media?
Eis aqui, em conclusão, algumas das formas que toma o nariz, e a este respeito várias
conjeturas que cada um poderá modificar a seu jeito.
As organizações mais felizes dão-se frequentemente a conhecer por esses grandes
narizes aquilinos ou de outra configuração, que formam quase a terça parte da face em altura,
e a quarta da totalidade da cabeça. Os climas amenos de Atenas e de Roma, os costumes
republicanos, a vida dos campos, do ginásio, e da arena, tornavam este carácter muito familiar
nas fisionomias gregas, e romanas; e estes grandes povos que escolhemos para modelos,
enquanto conservamos a orgulhosa esperança de excede-los, até consideravam o nariz de
que se trata como o único compatível com a majestade dos deuses e dos heróis.
Contudo é difícil encontrar nos nossos tempos modernos esses narizes
perpendiculares, que os artistas gregos costumavam dar às suas estátuas, e isto mesmo é um
aperfeiçoamento, e uma felicidade, se devemos dar crédito a Lavater; porque este autor acha
que “um nariz não é fisionomicamente bom, ou sinal de grandeza de ânimo e de engenho, se não quando
apresenta inflexões suaves, ondulações delicadas, ou encarnas mais ou menos assinaladas; e acrescenta: onde
não notardes uma leve inclinação, uma espécie de ressalto na passagem da testa para o nariz, salvo se o nariz
for muito recurvado, não espereis descobrir o menor sinal de nobreza, e magnanimidade”.
Os Persas julgavam de tanta monta o carácter de que falamos, dos narizes aquilinos
elevadíssimos, que não reconheceriam de bom agrado por seu rei um príncipe que não o
tivesse; e eis a razão porque certos eunucos eram especialmente incumbidos de amolecer os
narizes dos reais infantes da Pérsia.
Tem-se notado que em certas famílias a semelhança dos narizes formava o carácter
distintivo e hereditário, e esta transmissão de uma geração à outra encontra-se principalmente
nas classes ociosas, e polidas, a que um estado de constante felicidade permite a escolha de
suas alianças matrimoniais, e o gosto de uma vida livre de estorvos, e vicissitudes; e na
realidade estas pessoas providas de um nariz aquilino muito raras vezes se aplicam a um
trabalho corpóreos (os quais quase sempre modificam a organização), e de ordinário são
empreendedoras, e desmedidamente ambiciosas. A família dos Borromeus era desta laia, o
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que fazia com que o chefe da casa dissesse, dirigindo-se a um mancebo seu parente, ainda
mais inquieto do que todos os outros: “Sede tão eloquente e virtuoso quanto puderdes:
procurai ser douto, o que não é obra de um dia; elevai-vos muito embora ao grau de
erudito…. mas fazei-nos a mercê meu caro amigo, de não ambicionardes ser santo, a
canonização do vosso primo Carlos arruinou a nossa família!”
Um grande nariz coroado de uma testa espaçosa e proeminente, de que o separa um
leve chanfro indica uma sede abrasadora de mando, a firme vontade de superar os obstáculos,
e a perseverança necessária para os combater, porém não a circunspeção que os esquiva, nem
a provisão que sabe dissipá-los. A fisionomia de Napoleão revelava estas qualidades.
Quando os olhos se acham quase a nível com o nariz, é muito provável que o
espírito seja fraco, a vontade indecisa, o bom juízo nulo.
O nariz que sai logo da testa, sem ressalto nem recorte intermédios, é quase sempre
o indício de caprichos pueris, de excessiva
vaidade, e algumas vezes dos vícios da baixeza.
Nada faz o homem tão desprezível e apto para
andar de rojo aos pés dos poderosos, com a
irresistível precisão de obter uma autoridade
que ele não pode conquistar com as suas
próprias forças. A ambição da gente desta vil
estofa costuma aplanar a estrada do despotismo
e tirania: tal era o nariz de Narciso, válido do
imperador Cláudio.
Um nariz aquilino anuncia comummente altivez e ambição: é o dos biliosos e
melancólicos. A grandes narizes correspondem ordinariamente barba cerrada, olhos negros
ou pardos, e cabelos pretos e ásperos. A maior parte dos grandes políticos, os mais célebres
ambiciosos, e muitos grandes poetas, e ilustres prosadores, se fizeram notáveis por narizes
de grandes dimensões: Cyro, Constantino, Maquiavel, Luiz 11º, Catilina, Rabelais, a maioria
dos escritores do século de Luís 14º, Schiller, Cuvier, etc.
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“(….) Um nariz medíocre e afilado é
indício de viva sensibilidade, de imaginação, de
entusiasmo, algumas vezes de agudeza, de
habilidade, de astúcia: tal é o das pessoas nervosas.
Todavia (diz o doutor Isidoro Bourdon, autor do
presente artigo1) eu tenho visto narizes grossos
conciliarem-se

com

uma

habilidade

tão

desmarcada, que parecia ameaçar as barreiras da
probidade.
Um nariz curto, abatatado, grosso junto das asas, pálido e inchado (fig.1.ª) é agouro,
e muitas vezes sinal certo de um temperamento linfático, de uma constituição escrofulosa.
Semelhantes narizes encurtados e grossos associam-se quase sempre com olhos azuis, beiços
grossos, e cabelos louros: a barba é então ou nula ou delgada, e de várias cores. Narizes de
tal natureza anunciam pouca energia, pouca constância, e muito menos discernimento;
porém não são incompatíveis com certo grau de memória, e imaginação, pois, ao contrário
como os indivíduos dotados destes atributos são pela maior parte doentes, ociosos, e
sedentários, a prematura experiência doméstica que algumas vezes adquirem faz que os seus
os tenham em conta de coisas raras.
Têm muitas pessoas o nariz inclinado para a direita, mas isto nada influencia no
conhecimento do seu carácter: é simples resultado de preferirmos quase todos acionar com
o braço direito. Os narizes dos canhotos são inclinados para a esquerda.
As grandes paixões, bem como as enfermidades, emagrecem o rosto, e fazem por
conseguinte avultar o nariz; por isso se diz da pessoa cujos projetos falharam, cuja ambição
fora burlada: há-de ficar com um palmo de nariz! Um palmo lá é muito; mas é certo que os narizes
nestes casos parecem mais compridos.
Os narizes cujo repartimento
ou parede do meio os excede
patentemente (fig.2.ª) descaindo todo
para a boca, indicam, com poucas
exceções, um egoísmo ou uma
sensualidade tão refinados, que não há

Entenda-se: “o doutor Isidoro Bourdon, autor do presente artigo”, refere-se apenas ao texto que está a ser
citado e não ao artigo na totalidade.
1
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precisão alguma deste atributo para descobrir e amaldiçoar.
Um nariz cuja raiz é chanfrada, e a ponta grossa e arrebitada (fig.3.ª) prognostica
pouca sagacidade mas em compensação muita pertinácia, e grande propensão para o ciúme.
Se o nariz inclina para a boca (fig.4.ª), e se inclina para a sepultura, como diz Mr. De
Chateaubriand, isso denota, não a resignação, como crê o autor de Atala, mas pensamentos
essencialmente mundanos.
As rugas paralelas que serpeiam nos lados do nariz (fig.5.ª) designam quase sempre a
hipocondria, a obstinação ou a misantropia, e muitas vezes uma malícia tímida, que não
ousando falar, vinga-se fazendo viagens.
As pessoas timoratas, os maníacos, ou
os homens a que preocupam vivos cuidados ou
meditações profundas, contraem às vezes o
hábito de encrespar a ponta do nariz de uma
maneira desusada; outras que levantam ao
mesmo tempo a cabeça e o lábio para o mesmo
lado; a outras escapam-lhes maquinalmente um
guinchado sem significação nem importância.
Muitas mulheres têm as duas asas do nariz excessivamente flexíveis. A célebre atriz
Madmoiselle Duchesnois tira um grande partido desta observação, e até chega a acrescentar
outro carácter verdadeiro à efervescente paixão que exprime, nos papéis de Phedra, e de
Hermione, respirando então unicamente pelo nariz como quem soluça.
A maior parte dos homens coléricos têm narizes curtos, e subitamente arredondados,
ou algum tanto arrebitado, e sobrancelhas grossas e desordenadas.
Um nariz arrebitado (fig.6.ª) que não está em desarmonia com a boca nem com os olhos, é
indício, que raras vezes falha, de um carácter terno. Sócrates, e o célebre Gall tinham narizes
arrebitados; e estes filósofos, que não tinham juz a queixar-se da natureza, que muito os
favorecera, não desmentiam o presságio que tirava de um dos seus defeitos.
Um narizinho arrebitado, olhos pequeníssimos, e sobrancelhas elevadas, é quanto
basta para caracterizar um homem hostil, demandista, e gratuitamente malvado. A gente
desta espécie venderia a sua felicidade por um dito mordaz; a sua família por um rasgo de
malícia; têm também louvores exagerados para aqueles que os ouvem; censura para os
ausentes.
Conheço alguns a quem um epigrama fez perder um lugar rendoso que deviam a um
madrigal.
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São extremamente curtos os narizes dos tártaros, e a sua índole é muito hostil. Talvez
que desta causa provenha o ter sido tantas vezes tomada a retomada a fértil planície que
habitam, pelos ilustres capitães seus tiranos.
Os narizes chatos e esmurrados anunciam enfermidades graves; todas as vezes que
resultam de um desastre ou moléstia. Esta configuração de narizes, que tão defeituosa nos
parece, os hotentotes e consideram como uma beleza; pelo que chegam a empregar meios
artificiais para produzirem aquela deformidade, que a seus olhos é um enfeite.
Outros povos pensavam muito diversamente. Os hebreus excluíam do sacerdócio
aqueles que tinham nariz contrafeito, e a pena a que os egípcios condenavam as mulheres
adúlteras consistia em contarem-lhes os narizes.
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PERIGOS DA CAÇA DO LEÃO
O leão, o rei dos quadrúpedes, é o mais forte e o mais belo entre todos os animais:
mas onde ele é verdadeiramente o símbolo da força e da majestade é nas solidões profundas
da Ásia, e nos calados e sáfaros areais da África. – Na vizinhança das povoações, parece que
a ousadia e a robustez lhe desfalecem, e que a proximidade do homem lhe quebra a
ferocidade e os ânimos. Os leões nascidos na vizinhança das aldeias da Índia, ou nas
fronteiras da Nigrícia e Mauritânia temem a inteligência, temem o ferro do homem.
Costumados a ser vencidos por este, aprendem que não são senhores da terra: - e então o
grito de uma mulher e até de uma criança os arremessa dos bosques, onde, reis desorientados,
vão esconder seu terror e sua vergonha. À sombra do poder do homem a tímida ovelha nem
sequer cura do rugido do tirano dos ermos. Porém nas solidões, raro ou nunca trilhadas por
pés humanos, este rugido é tremendo; aí o furor do leão é indomável, as suas garras são como
de aço, os seus braços como de bronze. – O homem e as suas armas não o assustam: romperá
por entre os esquadrões, e coberto de feridas, já cansado e moribundo combaterá sem temor:
cairá morto aos pés dos seus inimigos; mas quando a sua ossada alvejar ao longe no deserto,
muitas outras derramadas ao redor dela testemunharão que não foi sem vingança que o
monarca de feras baqueou do seu trono terrível.

O leão é um animal dos mais bem conformados e dispostos. Enxuto de carnes, sem
ser delgado: musculoso, sem ser pesado, reúne agilidade extrema com extrema robustez. Os
maiores têm oito e nove pés comprido desde a ponta do focinho até o encaixe do rabo, que
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à sua parte tem quatro pés: os deste tamanho são altos obra de cinco pés; a fêmea tem menos
a quarta parte destas dimensões.
A cor do leão é fouveira, isto é, tirando a ruiva, pelo lombo, e esbranquiçada pela
barriga e lados. A juba, ou grenha que lhe cobre o pescoço, caindo-lhe sobre os peitos é
basta, longa, e macia como seda: o rabo tem na extremidade uma gadelha ou antes borla. As
forças deste animal são superiores às de muitos que o excedem em tamanho. Os ossos, temos tão duros que os antigos lhes atribuíam as propriedades da pederneira. As garras do leão
são fortíssimas e recurvadas, e ele as pode encolher quando quer. Tem a cabeça enorme,
grandes queixadas, fronte espaçosa, focinho grosso, olhos rasgados, beiços pendentes. A
grenha ondeante se lhe eriça quando irado, e o seu bramido restruge ao longe. Tem os dentes
semelhantes ao do gato, e a língua cheia de picos agudos, duros como as garras. As leoas não
têm grenha como os leões, o que faz com que pareçam outro animal.
O carácter do leão é generoso e magnânimo, as suas paixões violentas. Todos os
outros animais o temem e fogem até do seu cheiro. Parece que a luz muito viva o incomoda,
e o senhor dos desertos vagueia de noite para caçar, como se fora cruelmente cobarde. Tem
pouco faro, e nunca segue a presa pelo rasto, mas só quando vê. Avizinhando-se algum
rebanho pelas trevas, se de redor têm feito fogueiras, o leão não se aproxima. Quando tem
fome não há animal que ele duvide atacar; porém são as gazelas e os macacos que
ordinariamente salteia. Come muito de uma vez e farta-se para dois ou três dias. E sofredor
de fome, porém a sede é-lhe intolerável, e assim, em encontrando água, logo se põe a bebêla.
Quando está encolerizado, o grito que solta é diferente do seu rugido ordinário:
sacode então as partes laterais do corpo com a cauda, erriça a grenha encrespa a testa, arquea as sobrancelhas, reganha os dentes, dardeja a língua: não há então que lhe resista. De noite
vê como os gatos; dorme pouco; desperta facilmente; mas é erro dizer-se que dorme com os
olhos abertos.
Vagaroso e grave é no andar, ainda que sempre vai de esguelha: quando corre é aos
saltos, e para filar uma presa dá passos largos. O elefante, o rinoceronte, o hipopótamo e o
tigre são as únicas feras que podem resistir ao leão.
Ainda que tão terrível, este animal não deixa de ser perseguido pelos caçadores, que
o assaltam com matilhas de cães corpulentos acompanhados de homens bem montados e
armados. Cumpre porém que tanto os cães como os cavalos estejam afeitos e adestrados,
porque todos os animais tremem e fogem do cheiro, só que seja, do leão, como já dissemos.
Ainda que ele tenha a pele grossa e rija, esta não resiste às balas, e até nem à lança curta: mas
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raro será matar algum do primeiro tiro. Às vezes tomam-se ás mãos vivos, em covas fundas
cobertas de ramos e terra, em que eles vão cair. O leão, em se vendo preso, amansa logo, e
até se deixa prender e acalmar sem fazer resistência.
A carne do leão tem desagradável sabor; apesar do que os índios e os pretos não a
acham má, e comem-na quando a alcançam: a pele desta fera serve, nos países onde a há, de
cobertor aos caçadores, e a gordura, ainda que pouca, guardam-na para diversos misteres.
O animal a que os europeus que vivem na América chamam leão (o puma de Quito,
pagi do Chile e tigre-loiro do Brasil) é muito diferente do leão da África e da Índia. O puma é
mais pequeno, tem a cauda mais curta, e falta-lhe a juba. Parece-se mais com o tigre e com o
lobo, trepa às árvores, o que não faz o leão, foge do homem, e só ousa atacar o gado. – O
rei das feras, portanto, só habita nos desertos da África e da Ásia.
A caça do leão é na Índia um dos grandes divertimentos dos ingleses: mas esta caça
tem seus riscos, posto que não tantos como a do tigre; porque o leão só pode atacar nas
clareiras, ou lugares sem árvores, e ele acomete menos de salto do que o tigre. É verdade que
isto procede de frequentar o leão sítios mais descobertos do que o tigre, que anda sempre
embrenhado por selvas bastas e cerradas, e brejos alagadiços. – A caça faz-se com uma fileira
de elefantes, com que se vai batendo o mato. O coronel Skinner conta várias anedotas acerca
destas caçadas, daqui extraímos a seguinte, à qual serve de ilustração a nossa figura impressa.
“A certo cavaleiro da minha amizade sucedeu uma das mais perigosas aventuras que
costumam acontecer neste divertimento, tendo tido a honra singular de se ver por alguns
momentos nas unhas do real quadruple. Um leão avançou ao elefante em que ia o caçador
inglês, e ele, havendo o ferido com um tiro, inclinou-se para segundar com outro. Neste
tempo a portinhola do udá 1 abriu-se, e ele salvou por cima da cabeça do elefante, indo cair
mesmo entre as garras da fera enraivecida. – O leão, posto que já maltratado, imediatamente
se lançou a ele, e o teria acabado em menos de um credo, se o elefante espicaçado pelo mahut
e cornaca (guia) não desse um passo avante, e, vergando com a tromba uma arvorezinha, a
que o leão estava encostado, lhe não esmagasse com ela o lombo, como fez. O animal
obrigado da dor largou a presa; e o caçador salvou-se; mas com um braço quebrado em duas
partes, e com profundas arranhaduras nas costas e no peito”.

1

O udá é uma espécie de caixa ou púlpito, que vai às costas do elefante, e em que se metem os caçadores.
A formadelle melhor se verá pela estampa.
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A BALANÇA DOS FEITICEIROS EM OUDEWATER
No meado do 17.º século ainda o governo holandês autorizava uma prática seguida
em Oudewater, a qual recordava as provas dos tempos bárbaros, e fora introduzida por
Carlos 5.º a fim, segundo é fama, de arrancar à morte uma imensidade de vítimas do
fanatismo popular. Ela consistia em pesar na balança grande da cidade as pessoas acusadas
de bruxaria, para se conhecer se tinham o peso que um bom e virtuoso cristão devia ter: a
maior parte delas vinham espontaneamente pesar-se. Despiam-nas, e uma parteira
completamente autorizada servia de testemunha com dois homens encarregados de pesarem.
Entre o almotacel, o escrivão, e estes três singulares empregados eram repartidos os seis
florins e dez soldos (dois mil e tantos reis), pagos pelos indivíduos que reclamavam a prova,
aos quais, em tronco, se passava uma certidão declarando ser o seu peso proporcionado à
estatura, e não trazerem no corpo alguma coisa diabólica. Não custava muito caro a certidão,
visto livrar do suplício do fogo. Nota-se que a maior parte destes supostos feiticeiros e
feiticeiras vinham da Westfália, e afirmava-se que a superstição a que aludimos ainda não foi
de todo extirpada.
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A SUIÇA
O CANTÃO DE VAUD, E SUA CAPITAL, LAUSSANA
Poucos países há tão pitorescos, e dignos da atenção do viajante, que for apaixonado
dos quadros sublimes aprazíveis da natureza, como a Suíça; também há poucos que mais
trasladados andem em desenhos, vistas, e estampas, e mais divulgados em descrições e
viagens. Na profusão imensa de variadas paisagens, e de esquisitas curiosidades naturais é a
suíça um amplo teatro de cenas deleitosas para os homens de todas as profissões; e satisfaz
a todos os gostos. Ali acha o pintor protótipos de todo o género para o debuxo de seus
países; o filósofo encontra dilatado e fértil terreno para indagações científicas; o poeta
inesgotável manancial de inspirações, harmoniosas como os acidentes da luz nos vales,
majestosas como as ásperas e levantadas serranias, terríveis como os despenhadeiros e
torrentes, graciosas como um breve e florescente prado, que encruzam plácidos ribeiros: ali
também o moralista e o politico não perdem seu estudo, observando a indústria e
perseverança de um povo laborioso, que soube aproveitar todos os recantos de um solo
agreste, e acomodar às suas precisões as circunstâncias das localidades de um povo, que é
sóbrio, e ativo, e que tem conservado as suas instituições e liberdade, por meio de uma
confederação leal, estando rodeado de grandes e belicosas nações.
É a Suíça uma região toda montanhosa, cortada pelos Alpes, que formam um
anfiteatro: sofre agreste Inverno, porque os cabeços das serras estão sempre toucados de
neves: mas também nalguns vales reinam na maior intensidade os calores do Verão. É coisa
singular que não poucas vezes duma banda das montanhas o ceifeiro está colhendo as searas,
quando o esperançoso lavrador da outra banda confia à terra as sementes.
A indústria constante dos suíços fertiliza porções de terreno ainda nas mais
escarpadas paragens: faz pasmar ver breves nesgas de terras cultivadas em sítios, onde parece
impossível que os homens ousassem firmar os passos. Encaminham diligentes por um sem
números de encanamentos artificiais as águas dos montes, as quais levam às planícies com a
fresquidão a fecundidade: em suma têm a arte de fazer dar à terra tudo o que pode produzir
em seu clima. Se este povo sóbrio e laborioso habitasse as férteis e amenas veigas dos países
meridionais, como não seria opulento e farto! Que paraíso não seriam os campos da sua
residência! Mas se estreitam os limites de um território pela maior parte estéril e bravio, que
trabalhos e fadigas não suporta para subsistir! É natural que a condição desta gente, cujo país
é pobre não obstante e assídua cultura, suscite estas reflexões há primeira vista. Mas se
entrarmos em mais seria meditação sobre as relações das diversas nações com os climas que
habitam, acharemos que o grau de atividade de um povo é proporcional à fatalidade dos seus
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recursos; e que a sua indústria é sempre análoga às circunstâncias locais do seu país: cresce
em vigor à medida, que os obstáculos lhe vão de encontro: e as urgentes precisões da vida
compelem o habitador de um país ingrato a extrair, à custa das fadigas, do solo que o viu
nascer, o sustento de que carece. Os holandeses trabalham infatigáveis em seus canais,
usurpando às águas o chão do seu domicílio, e os campos da sua cultura: os suíços domam
recantos de alpestres serranias, fazem mais produtivos os seus vales, e empregam habilmente
as coisas correntes que caem de suas montanhas.
A Suíça é o mais elevado do território da Europa: e dali em meio de espantosas torrentes
e fundos precipícios, nascem rios caudalosos, que vão fertilizar uns poucos de reinos. De
cereais, e linhos, tem limitadas colheitas; e sua principal riqueza consiste em numerosos
rebanhos, pelo que os gados, e os queijos são o maior ramo do seu comércio. Em algumas
cidades há manufaturas especiais, que se exportam com crédito; e os relógios de Genebra
mantiveram longa reputação.
Os suíços figuraram na antiguidade nas guerras contra César, como se lê nos
comentários deste insigne capitão. Depois, de acordo com os bárbaros do Norte, devastaram
o império romano. Por muitos séculos estiveram ligados ao Império da Alemanha; porém
em 1308 sacudiram o jogo; porque o imperador Alberto enviara-lhe dois governadores, que
à força de tiranias fizeram com que três cantões se rebelassem: então distinguiu-se Guilherme
Tell, que matou de uma frechada um dos tiranos, e o outro foi expulso do país. Os três
cantões fizeram então uma liga por dez anos; e foi só em 1345 que Leopoldo, filho de
Alberto, marchou contra eles à frente de 20000 homens: os suíços os esperaram
confiadamente, ainda que em número incomparavelmente menor, nos desfiladeiros de
Morgarten; e as vantagens, que obviamente obtiveram decidiram outros cantões a ligaremse com os três já emancipados. Subiu esta confederação ao número treze, que formaram por
muitos séculos a República Helvética. Em 1798 1799 entrou na Suíça o exército francês, e
lhe alteraram a constituição. Apenas os franceses saíram os suíços levantaram-se: foi contra
eles um exército, e a constituição foi de novo modificada em 1803. Em 1814 os aliados
recusaram reconhecer a neutralidade dos cantões; e atravessando-os entraram em França;
mas a 20 de novembro de 1815 as potências aliadas reconheceram a neutralidade permanente
da Suíça, e a inviolabilidade do seu território.
O governo da Suíça é uma república federativa; os cantões são ao todo 22, unidos
pelo tratado de 7 de agosto de 1815. São seis os cantões diretores: Friburgo, Berne, Soleure.
Bâle, Zurich, e Lucerne. O landamann é anual, preside á Dieta geral, e vem a ser o primeiro
magistrado daquele dos seis cantões diretores, onde aquela assembleia se reúne. Cada cantão
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é soberano, e independente no que respeita à sua interna administração: porém tudo o que é
concernente às relações com as potências estrangeiras, e que interessa á confederação em
geral é da competência da dieta, que se junta por turno anual em cada cantão diretor. Nove
cantões professam a religião católica, dez ao culto reformado, e três seguem promiscuamente
ambos os cultos. A população da Suíça não chega a dois milhões.
Não cabe nos limites deste artigo dar uma descrição geográfica de todo este país: os
nossos leitores, que forem curiosos deste género de estudos, poderão consultar com fruto a
obra, que está publicada na cidade do Porto o Sr. José Urcullu, onde acharão as notícias que
desejarem. Esta publicação (que por sua natureza é obra que demandava muita leitura, crítica,
e trabalho) a julgarmos pelos dois volumes já impressos, é digna de favorável acolhimento
do público, tanto pelas noções gerais, como pela parte descritiva, onde nada essencial ou
curioso se omitiu; e muito mais por ser a primeira deste género estampada no nosso país
modernamente, concorrendo o asseio tipográfico com o merecimento intrínseco do livro.
Aqui só diremos alguma coisa por ocasião da nossa estampa acerca do cantão Vaud e da sua
capital.
Entre o cantão de Vaud e a França erguem-se as mais altas cimas do Jura, algumas
com 4000 pés de altura: mas pelo anterior do cantão não se encontram montanhas elevadas,
e disso lhe veio o nome de Vaud, que em linguagem do país corresponde a vala. O Joral, que
o atravessa em parte, não chega a maior altura que 2700 pés em o Monte-Peregrino: porém
na extremidade do cantão, a leste do lago de Genebran, os Alpes têm perto de 10000 pés de
elevação.
Sobre aquelas sumidades, indo da banda de França, se encontram-se os primeiros
glaciers (aglomeração de montes de gelo). Uma notável particularidade do cantão de Vaud é o
grande número de lagos pequenos nos Alpes, que recebem os gelos, e neves derretidas das
montanhas, e nunca transbordam; alguns somem-se por canais subterrâneos durante uma
porção do ano, e nos leitos vegetam periodicamente, ou searas, ou prados; como acontece
com um grande lago da Carniola, que seca regularmente, e então é cultivado em parte, parte
fornece feno para os gados, fazendo-se a pesca nas tocas e pegos nos dias que o lago gasta a
escoar-se. As margens daqueles lagos temporários, as dos permanentes, e as diversas
eminências do país, produzem tamanha variedade de plantas, que das duas mil espécies, que
possui toda a Suíça, só no cantão de Vaud se acham mil e seiscentos. O botânico ali está no
seu elemento.
Saindo da parte francesa do Jura, o primeiro distrito que se atravessa é o vale de Joux:
situado entre cordilheiras de serras, que lhe ficam sobranceiras, cortado pelo rio d ’ Orbe, e
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por um lago de duas léguas e meia de cumprido, este vale apresenta formosas veigas,
paisagens encantadoras, costumes pastoris1, e além disto uma indústria ativíssima. Os frades
introduziram ali a agricultura do século 12, e apesar da sua vida contemplativa, foram causa
de que um vale até então pantanoso se convertesse em domicílio de um povo pastor: porém
foram os protestantes franceses invadidos à matança da Saint-Barthelemy, que ali criaram as
oficinas, e manufaturas, e enriqueceram um país pobre em frutos, com os recursos de que a
França se privou por fanatismo. Não há gente mais trabalhadora, industriosa, e pacífica do
que os habitantes do vale de Joux. Os que não são pastores aplicam-se à preparação do ferro,
ou da madeira: são ferreiros, cutileiros, espingardeiros e relojoeiros: as mulheres ocupavamse em fabricar rendas. Mas apesar deste espírito trabalhador a população do vale, que há dois
séculos tem prodigiosamente crescido, é obrigada a emigrar em parte por não poder ali
subsistir.
O lago de Joux, onde desagua o rio d’Orbe, é abundante de peixe; por um lado é
guarnecido de alcatifas verdejantes salpicadas de casas, e de chalets (cabanas onde fabricavam
os queijos); a outra margem atesta com rochedos escarpados cobertos por uma aurela de
bosques de abetos. Ao pé da aldeia da Abadia brota da base de uma rocha a bela fonte de Leoa,
cujas águas vão reunir-se às do lago. Foi num local desta aldeia onde um cavalheiro fundou
uma abadia, que foi a primeira colónia do vale: a comodidade secularizou -se no tempo da
reforma protestante.
Ao pé da aldeia da Ponte, situada na extremidade do lago, uma língua de terra o separa
de outro mais pequeno, chamado de Brenet, que comunica com o grande por via de um canal.
Afirmam por tradição que as águas do lago de Joux se escoavam antigamente por
concavidades subterrâneas, chamadas os funis, porém que os monges de abadia, tapando-os,
obrigaram as águas a formar a segunda caldeira, onde acharam saída pelas fendas dos
rochedos. A indústria aproveitou este escoamento das águas para dar impulso ao mecanismo
engenhoso dos moinhos de Bonport, uma das curiosidades do vale. A meia légua dos
rochedos, por onde desaparecem as águas de Brenet, jorra um manancial copioso, que
sempre foi reputado com a continuação do rio Orba, por essa razão conserva o mesmo
nome: todavia nem em todos os tempos brotou sempre na mesma paragem. Por longos anos
rebentou da gruta das Fadas, vasto subterrâneo natural de dois andares, ao pé de Valorbe, e
que no interior assemelha-se a um edifício gótico arruinado.

1

Vide sobre os casamentos o nosso N.º 10 (nota do autor).
O artigo para o qual Herculano remeto os seus leitores - Casamento na jura – aparece transcrito no tomo I
desta Antologia, na página 201.
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Este país não esteve sempre tão tranquilo como presentemente: sofreu também por
vezes o flagelo da guerra. O forte des clefs (das chaves) guardava um desfiladeiro do Jura além
de Valorbe, e servia na aldeia média de habitação aos senhores, que antes queria devastar o
país do que pô-lo florescente. Quando os suíços vieram no reconhecimento da sua força, e
da liberdade, acometeram aquele importante posto, e levando-o de assalto, o reduziram a
cinzas com a vila adjacente.
Seguindo o curso de Orbe, e as suas cascatas, chega-se à cidade deste nome, que é
histórica, por ter sido capital da Borgonha menor, e também a residência dos reis da raça
Merovingiana. De Orbe para cima perdem a graça as margens do rio, que através de pântanos
doentios vai até Yverdun, onde desemboca no lago de Neufchatel.
Yverdun é uma bonita vila, que com o seu porto, os seus armazéns, a sua alfândega,
e comércio de trânsito, apresenta em miniatura a imagem de uma escola marítima. Afora
Yverdun, o país de Vaud possui mais à borda do mesmo lago, a cidade e porto de Grandson.
Caminhando deste para o largo de Genebra encontra-se Coppet, onde residiu o ministro
Necker e sua filha, a célebre madame de Stael, e onde esta jaz sepultada.
Nyon, construída sobre uma colina à borda do lago, vê-se de longe; já no tempo dos
Romanos era uma colina equestre: ali acharam-se muitas inscrições, que se conservam em
Genebra. Morges é edificada regularmente, e tem um antigo castelo, que é hoje o arsenal do
cantão. Depois está Lausanna, capital do país de Vaud, cidade antiga, assentada sobre três
outeiros, de onde se goza toda a vista do lago, de que dista obra de duas milhas, onde tem o
seu porto chamado Ouchy. As ruas são estreitas e montuosas, porque o terreno é
extremamente desigual. Afluem porém aqui os estrangeiros, por ser lavada de ares puros e
sadios, e ter as coisas necessárias à vida em abundância, e de boa qualidade. Teve noutro
tempo grande comércio de livros, que se imprimiam ali; e atualmente conta ainda diversas
manufaturas. A sua bela catedral gótica, uma das igrejas notáveis da Europa, foi sagrada em
1275 por Gregório 1.º, em presença do imperador Rodolpho de Hapsburgo, e de muitos
cardeais, que nem por sombras suspeitavam que este monumento serviria por mais tempo
ao culto reformado do que ao católico. Depois da reforma a sé transferiu-se para Friburgo.
Há coisa de cinquenta anos que Lausanna é capital do país de Vaud com governo
independente; porque dantes este cantão estava sujeito ao de Berne, e os seus habitantes
eram tratados como vassalos conquistados. Nos antigos tempos dos duques de Saboia
desfrutavam ao menos o regime representativo: mas os Bernezes os tinham privado deste
direito importante.
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Vaud forma hoje cantão em separado, e independente: não tem casta alguma de
privilégios, quer individuais, quer de nascimento: todo o habitante é soldado. A religião
evangélica reformada é a do cantão; os seus ministros são os párocos ou pastores, que têm
acesso regulado como o dos militares. Há 150 curatos no país, e estão divididos em cinco
classes; quem entra numa classe não pode passar a outra, mas vai sendo promovido na sua
pela ordem das antiguidades, sem que prevaleça a intriga. Cada classe de pastores tem a sua
assembleia, que se divide em secções. A academia de Lausanna, composta agora por 14
cadeiras, que outrora ocupava Gessner, Barbeirac, e outros sábios, é destinada especialmente
aos estudos dos candidatos do ministério eclesiástico. Antigamente esta escola atraia
estudantes estrangeiros, como a linda situação de Lausanna atraia sempre grande cópia de
viajantes. O castelo da cidade, residência do governo de então, é vasto e quadrangular. Foi
começado no século 13.º, e até à reforma protestante serviu de fortaleza aos bispos-príncipes:
depois residiram nele os governadores por parte de Berne, nestes últimos anos tem sido
muito aumentado. Numa das salas havia em outro tempo uma papelaria, que rodava sobre
molas, e encobria uma passagem para um subterrâneo. Por ali dizem que escapara o último
bispo, quando o castelo foi assaltado em 1536 pelas tropas de Berne.
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BANHOS
Na linguagem médica deve entender-se a palavra banho – a imersão mais ou menos
prolongada do corpo todo (banho geral), ou de parte dele (banho parcial ou local), em um
ambiente diverso da atmosfera em que de ordinário vivemos; isto é, em um líquido qualquer,
como água, o azeite, etc. Em um ar saturado de vapores aquosos, e até no mosto, nas borras
de azeite, no lodo de águas minerais, no estrume, na areia quente, etc. – Mas neste artigo
tratamos da higiene, e não da medicina. Por essa razão poremos de parte os banhos
medicamentosos propriamente ditos, que só respeitam ás doenças, e limitar-nos-emos a
considerar os banhos de que fazem, ou devem fazer uso as pessoas que logram saúde. Para
os banhos higiénicos servimo-nos de água líquida, tal como a dos rios, dos lagos, e do mar –
ou reduzida a estado de vapor. Porém agora só tratamos dos banhos gerais, que se tomam
em água doce, ou do mar, porque os banhos particulares (pediluvios, manuluvios, de assento
e meios banhos) merecem apenas ser mencionados de passagem, como um meio de limpeza
local, e só de importância quando são empregados como remédio e como tais preparados;
dos quais não nos ocupamos aqui por não serem da competência da higiene. Também
julgamos desnecessário declarar que o banho geral não deve ser entendido tanto à letra como
– a imersão do corpo todo - por quanto a necessidade da respiração exige que ou a cabeça,
ou pelo menos o rosto, não existam por muito tempo mergulhados.
Para avaliarmos devidamente os efeitos de um banho sobre a economia animal, a
circunstância mais importante a que devemos atender é a temperatura do líquido; porque é
dele sobretudo que deriva constantemente a diversidade dos resultados. Tomando o exemplo
da maior parte dos autores, dividiremos os banhos segundo os graus do termómetro em seis
ordens, a saber: - 1.ª banhos muito frios (de 0o a mais de +10o Reaumour) – 2ª banhos frios
(de 10o a 15o) – 3ª banhos frescos (de 15o a 20o) – 4ª banhos mornos ou temperados (de 20o
a 25o) – 5ª banhos quentes (de 25o a 30o) – 6ª banhos muito quentes (de 30o para cima). Posto
que esta divisão seja cómoda para o estudo, é força confessar que é pouco exata e rigorosa:
a medida apontada para cada espécie de banho é vaga, e os limites do termómetro são
marcados arbitrariamente, mas variam segundo a nossa própria maneira de ser: por exemplo,
um banho, frio para um indivíduo magro e nervoso, será fresco e até morno para uma pessoa
sanguínea e pletórica. Quem estiver habituado a banhos frios, achará quente um banho de
26o a 28o, e há-de achá-lo frio quem estiver habituado a banhos muito quentes. E mais
segundo a sensação do banhista do que segundo a indicação do termómetro, que um banho
deve ser considerado muito frio, frio, fresco, temperado, ou morno, quente, ou muito quente.
Quando indicamos entre parênteses certos intervalos do termómetro, só pretendemos dizer
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que é ordinariamente entre tais ou tais graus que a maior parte das pessoas sente tal ou tal
sensação de frio ou de calor, e experimenta os efeitos que passamos a referir acerca de cada
espécie de banhos.
1ª Banho muito frio (de 0o a mais de 10o). Causa ao princípio uma displicência geral,
devida a uma arrebatada e excessiva deterioração de calor vital, e à acumulação
superabundante do sangue para os órgãos internos, em consequência da contração dos
tecidos exteriores – arrepelamentos por todo o corpo – tremor dos membros e do queixo –
manchas arrochadas na pele e sobre tudo no rosto, que se enruga todo – dor grande de
cabeça – cãibras violentas – respiração dificultosa e acelerada – palpitações do coração – e
frequência e fraqueza do pulso; eis aí que os banhos muito frios produzem imediatamente.
Continuados podem dar lugar a uma congestão mortal de alguma víscera importante, a uma
apoplexia por exemplo: ou em fim acarretarem a morte pela dissipação de todo o calor vital.
Mas ainda que não sejam prolongados até se chegar a semelhante extremidade, uma vez que
durem alguns minutos, determinam de ordinário, por sua continuação, uma reação febril,
que pode degenerar em doença fatal. Por consequência, se o banho muito frio for algumas
vezes ordenado em medicina, como um meio perturbador para interromper o curso de certas
afeções, a higine deve bani-lo.
2ª Banho frio (de 10o a 15o). Os seus efeitos no momento de imersão do corpo, são
análogos com o do banho precedente, porém muito menos intensos. Os banhistas robustos
em breve se afazem a esta nova situação, e sentem suceder aos primeiros instantes de
displicência geral uma espécie de prazer, mormente se eles se movem com atividade. As
forças orgânicas são, em caso semelhante, assaz fortes para reagir, por mais ou menos tempo,
contra o frio exterior; e esta reação é aprazível. O sentimento de exaltação vital dura ainda
depois do banho, que dá robustez e agilidade, desperta o apetite e excita os desejos do gozo.
3ª Banho fresco (de 15o a 20o). É, em geral, o banho dos nadadores durante a
Primavera. E não é só pelo exercício salífero do nadar, que ele contribui eficazmente à
conservação da saúde; mas é além disso muito vantajoso pela reação vital, que a sua
temperatura, bem que inferior à do corpo humano, não deixa de produzir. Se for tomado no
mar, torna-se ainda mais ativo e enérgico; o que é provavelmente devido à irritação que a
água do mar (saturada como é de princípios salinos) exerce na pele – e a agitação das ondas,
e ao seu embate no corpo.
4ª Banho morno ou temperado (de 20o a 25o). Este banho não produz sensação
alguma de frio ou de calor. Nem é tónico como os precedentes, nem debilitante como os
seguintes – mas nem por isso é inútil; pelo contrário, é essencialmente higiénico; porque
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convém às pessoas que logram perfeita saúde, e que não precisam de ser debilitadas nem
fortificadas. Limpando a pele, previne-se o desenvolvimento das impigens e de outras
erupções asquerosas, partilha ordinária da escória do povo; e talvez livra também de certas
doenças internas, que a sordidez podia produzir, já fornecendo elementos morbosos à
absorção cutânea. De mais, o banho temperado serve para refocilar os membros fatigados,
moderar o ardor dos sentidos e abrandar a irritação nervosa; e isto pela introdução da água
na economia através dos orifícios absorventes da pele.
5ª Banho quente (de 25o a 30o). Acelera ou retarda o pulso e a respiração, segundo a
particular disposição de cada indivíduo; mas tem por efeito constante o aumento da
transpiração. Enquanto se está no banho, o suor manifesta-se nas faces, nas fontes, e na testa
e em suma em todas as partes existentes fora de água e logo que se dele sai, vê-se por algum
tempo um grande movimento de transpiração, que não pode sem perigo ser suprimida; e eis
aí sem dúvida a que devemos principalmente atribuir a debilidade que sucede a este banho.
De mais, a cabeça fica pesada, os tecidos exteriores entumecidos e sente-se uma propensão
singular aos prazeres voluptuosos, de que muitas pessoas abusam com ruína total de saúde,
e por ventura abusarão ainda apesar das lições da higiene que ignoram ou desprezam.
6ª Banho muito quente (de 30o a 37o). Todos os autores, que têm observado em si
próprios os efeitos deste banho, concordam em que no instante em que nele se entra, se
experimenta um arrepelamento semelhante ao de que falamos tratando da primeira
impressão causada pelos banhos frios; mas em breve este arrepelamento cede o lugar a uma
sensação de calor excessivo. A pele tornar-se vermelha, principalmente no rosto donde o
suor corre em abundância; a respiração acelera-se; o coração bate viva e fortemente, e, por
consequência, há também plenitude e frequência de pulso (100 a 120 pulsações por minuto).
A injeção sanguínea dos olhos e seu lacrimejar, as dores de cabeça, as vertigens e a sonolência,
tudo parece anunciar uma apoplexia iminente. Isto provém de que os fluidos da economia,
dilatado descompassadamente por excesso calórico, não só causam uma tumefação geral das
partes mais externas do corpo, mas também verdadeiros fenómenos de congestão nos órgãos
internos, e sobre tudo no cérebro, que, encerrado numa caixa óssea, de modo algum pode
prestar-se à extensão dos vasos sanguíneos. Assim que, não existe dúvida de que o banho
muito quente, prolongado por demasiado tempo, ou por muitas vezes repetido, possa dar
lugar a um acidente mortal. Pelo menos tem sempre o resultado inevitável de debilitar o
organismo em razão das perdas, que uma transpiração copiosa determina. Em suma, este
banho pode, como o banho frio, ser empregado pela medicina, a fim de preencher certas
indicações; mas nem um nem outro pertencem ao domínio da higiene.
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Não sabemos que se hajam experimentado os efeitos da imersão em um banho de
mais de 37o até o máximo da temperatura que um homem poderia suportar, se não sem
perigo, ao menos sem que se escaldasse; mas pouco importa a higiene que exista ou não nessa
lacuna; porque enfim há só quatro espécies de banhos, cujo uso se deve regular para interesse
e conservação da saúde: são os banhos frios, os frescos, os temperados ou mornos e os
quentes – excluídas as duas espécies extremas, isto é, os muito frios e os muito quentes.
Vejamos agora quais são as regras que a higiene estabelece a este respeito. Exporemos
em primeiro lugar as mais gerais, e indicaremos depois as particulares que cada indivíduo
deve observar, atendendo às circunstâncias externas da estação, do clima, etc.
Regras gerais
Primeiramente, é um preceito quase absoluto o tomar banhos com o único fim do
asseio, havendo cuidado de regular convenientemente o instante, a temperatura e a duração,
segundo as circunstâncias. Apenas há exceção para algumas pessoas a quem o banho é
inteiramente antipático e contrário: idiossincrasia em verdade rara, porém real.
É perigoso tomar banho durante o trabalho da digestão.
É bom, ao entrar no banho, molhar a cabeça para evitar a congestão do sangue no
cérebro. Esta cautela é tanto melhor quanto o banho é mais frio, ou mais quente: fácil é de
ver que no último caso deve ser molhada a cabeça com água fria.
A duração do banho deve ser proporcionada ao efeito obtido; cumpre sair do banho
frio logo que a reação vital começa a diminuir, e quando volta de novo o arrepelamento
experimentado no instante da imersão. Deve sair-se do banho quente e do banho morno
logo que se começar a sentir desfalecimento.
Cumpre fazer um pequeno exercício antes do banho frio, mas nunca entra nele
suado; enxugar-se bem ao sair do banho, e fazer de novo um leve exercício, tal como um
curto passeio, a cavalo ou a pé.
Finalmente enxugar-se com o mesmo cuidado depois do banho morno ou do banho
quente, e sobretudo evitar algum resfriamento, ainda que para isso seja necessário buscar na
cama um asilo contra as intempéries da atmosfera.
Regras particulares
Relativamente às circunstâncias exteriores, é claro que os banhos do rio e do mar só
podem ser permitidos no clima e na estação, que mantenha a água em conveniente grau de
temperatura – em Portugal só começamos a fazer usos destes últimos banhos desde o mês
de setembro até o de novembro. Mas é por ventura verdade, como afirma uma preocupação
vulgar, que seja perigoso tomar banhos durante os caniculares, isto é, desde o meado de julho
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até ao meado de agosto? Este ponto merece explicação. – É certo que a constelação da
canícula (aliás cão celeste) nenhuma influência maligna exerce, e não há razão de proibir
cegamente, por causa de um medo astrológico, os prazeres e vantagens do banho frio, ou
antes fresco, durante os grandes calores dessa época; mas é também certo que nesse espaço
de tempo, mais do que em nenhum outro, se devem temer os raios solares, então mais
ardentes que nunca; porque uma impressão violenta do sol pode não só determinar erupções
rubras incómodas na pele, mas também uma febre cerebral e apoplexia. Em geral, para tomar
banhos devem, as manhãs e as tardes ser preferidas ao meio dia: as manhãs na força do estio
e as tardes no princípio e no fim da estação dos banhos. Há autores que afirmam que o tomar
banhos num rio imediatamente depois de ter havido uma trovoada, é muito perigoso, porque
pode isso produzir uma febre intermitente; nós porém não ficamos provadores da verdade
da sua afirmativa.
Quanto ás idades, a higiene não aprova, nem para a infância nem para a velhice, o
uso de banhos frios. Os meninos de tenra idade não têm ainda o organismo de tal modo
consolidado que este possa opor à impressão da água fria uma reação vantajosa, e com mais
forte razão é isto verdade a respeito dos recém-nascidos. É só, pois, quando os meninos
chegam a um certo grau de força que convém habituá-los pouco a pouco ao banho fresco e
ao banho frio. Quanto aos velhos, o que deve proibir-lhes aqueles banhos é o temor das
congestões internas, às quais a sua idade sobejamente os predispõe, e que mais auxiliadas
seriam ainda pela impressão externa ao frio.
A respeito dos sexos, notaremos que as mulheres são, em geral, menos aptas do que
os homens para suportar uma reação salutar sob influência do banho frio; mas o banho
fresco é em extremo conveniente à maior parte delas, exceto no estado de gravidez. De mais,
as mulheres devem, durante o período do menstrual, e alguns dias antes, abster-se de banhos,
posto que sejam quentes, porque, ainda neste caso, elas devem temer o efeito de um
resfriamento consecutivo.
Relativamente, enfim, à diversidade de temperamentos, hábitos, predisposições
morbosas etc, haveria grande número de regras particulares que dar acerca do emprego dos
banhos. Mas paremos no limiar deste dédalo imenso, cuja entrada compete aos médicos.
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A C ANA-DE-AÇÚCAR
É coisa averiguada que dos objetos mais vulgares são sempre a origem, e muitas
circunstâncias, ou ignoradas, ou esquecidas. E por isso estamos persuadidos que havendo
de tratar do açúcar, e da planta que o produz, para explicarmos as estampas do presente
número, não será destituída de novidade a notícia, que vamos dar, e que recopiámos
cuidadosamente dos autores de melhor nota; não obstante ser o açúcar um género tão
conhecido, por isso que é hoje de uso quase geral no nosso país. Não tenham pois os
homens sabedores em conta de inutilidade destas poucas linhas; porque sendo a nossa
intenção dilatar a esfera dos conhecimentos populares, bem claro fica qual é a classe dos
leitores para quem as escrevemos, classe que ninguém duvidará ser a mais numerosa em
nossa terra.

A cana-de-açúcar, natural do Oriente, cultivou-se provavelmente na Índia e Arábia
desde tempo imemorial: dali seria transportada à Europa pelo Mar Vermelho em época
muito remota. Todavia conjetura Lafitau que era desconhecida na cristandade até ao tempo
das cruzadas. Floresceu depois na Moreia1, e nas ilhas de Rodes e Malta, donde a
transportaram até à Sicília. Daqui mandou vir o ilustre infante D. Henrique p ara a ilha da
Madeira, e promoveu a sua cultura, que prosperou prodigiosamente até que […] as vinhas
a substituíram, não sabemos se ao presente com maior vantagem para Portugal; à mesma
ilha a mandou buscar Martim Afonso de Sousa para a vila de S. Vicente, e desta se espalhou
por todo o Brasil. Também provavelmente da Madeira se propagou nas Canárias, e destas
passou para os outros pontos da América. Ao infante D. Henrique, e aos Portugueses, que
A Moreia (em grego: Μωρέας ou Μωριάς) era o nome dado à península do Peloponeso, no sul da Grécia,
durante a Idade Média e no início da Idade Moderna.
1
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o imitaram, se deve a propagação daquela útil planta, e do fabrico do açúcar. O caso é que
este novo género estabelecido nas Índias Ocidentais produziu um comércio, mais precioso
que o das minas do Peru.
A Sicília, também deu canas para a Espanha, onde a cultura vingou na Andaluzia: a
França não foi tão feliz, porque o clima da Provença para onde tinham sido transportadas
não lhes era conveniente. Porém a grande quantidade de açúcar, que a Madeira forneceu, fez
logo cessar o cultivo das canas na Europa; e acabou de todo a maravilhosa facilidade com
que entraram a produzir na América. Os Portugueses e os Espanhóis foram os primeiros que
as introduziram nas suas colónias, donde passaram para os Holandeses, que as transmitiram
a Franceses e Ingleses. Os métodos empregados então nesta cultura foram, como todas as
coisas ao princípio, bastante imperfeitos: aproveitando porém longa série de observações os
colonos americanos que chegaram ao método hoje quase universalmente seguido.
As canas-de-açúcar dão-se nos climas quentes; e podem cultivar-se até o
quadragésimo grau de latitude nas zonas temperadas. O terreno, que mais lhes convém, é um
chão leve e poroso, profundo, exposto ao meio dia, e em declive, a poder-se, para facilitar o
escoamento das águas da chuva. Também crescem nos outros terrenos; mas sai o açúcar
inferior em qualidade e em quantidade. Esta planta transportada para a América perdeu a
faculdade de produzir sementes que a perpetuassem: deita bandeira, isto é, desenvolve bem
a sua fluorescência, mas os germes abortam. Por isso para a propagarem aproveitam a
propriedade, que têm, de produzir estaca. Plantam-se pedaços de cana, que comummente
são os olhos das cortadas para se moerem: cada pedaço deve conter cinco ou seis articulações
[gomos, dizem no Brasil]. A estação das chuvas é a mais própria para esta plantação. O
sistema mais vantajoso, e seguido na Jamaica, e em outras partes onde esta cultura se trata
com mais desvelo, é dispor em regos as plantas; e ninguém duvidará que para este efeito o
arado é cem vezes preferível à enxada em todos os sítios, em que se possa trabalhar com ele;
o alívio, que por este meio se dá aos pretos nas terras secas, e duras, é coisa estimável no
entender dos proprietários humanos e providentes.
O método comum é o seguinte: arroteado o mato, divide-se o terreno em porções
de medidas certas, de ordinário de 13 a 28 jeiras cada uma. Entre estas divisões deixam-se
intervalos, que tenham toda a capacidade para se poder carregar. Subdivide-se cada
repartimento, com uma linha presa a cavilhas de pau, em pequenos quadrados de três pés e
meio. Ordenam-se os pretos em fileira, pondo-se na primeira linha a enxada os diferentes
quadrados, que levam pelo comum seis polegadas de profundidade. Forma-se do lado mais
baixo um banco com a terra, que se cava. As covas para a cana raras vezes chegam a dois
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palmos de alto. Um preto hábil cavará 60 a 80 destas covas em 10 horas de trabalho no dia:
mas se a terra tiver sido antecedentemente rasgada pelo arado, e deixada em alqueive o
mesmo preto cavará no mesmo tempo quase o dobro. Os troços da cana dispõem-se
longitudinalmente no fundo da cova, cobrem-se da terra que se cavou, obra de duas
polegadas de alto, ficando o sobejo da terra do banco para se empregar depois. Em 12 ou 14
dias começam a aparecer os filhos; e logo que crescem poucas polegadas, devem-se mondar
cuidadosamente das ervas nocivas [o que em alguns sítios do Brasil chamam capinar ],
chegando-lhes depois ao pé o resto da terra, que ficou.

São tão necessárias as frequentes mondas, ou capinas, enquanto as canas são novas,
que este ponto reclama a maior vigilância do cultivador. O lavrador diligente apartará ao
mesmo tempo todos os olhos gomeleiros, que rebentam pelos lados das canas, quando
principiam a perfilhar, porque raríssima vez chegam a amadurecer, e extraem ou roubam a
sua nutrição á custa da cana principal. As épocas, e o progresso desta cultivação varia nas
diversas colónias, ainda que o processo geral seja idêntico, porque dependem da natureza, e
exposição dos terrenos, da temperatura da atmosfera, e de uma multidão de outras causas,
cujo esmiuçamento não vem para aqui, porque nos não fizemos cargo de escrever um tratado
especial desta agricultura.
Os processos empregados nas colónias na extração do açúcar, comparados com os
que usam os Indianos, são muito semelhantes. O padre João Loureiro, naturalista distinto,
mais conhecido fora que dentro de Portugal, falando, na sua Flora Cochinchinense, dos
meios que os Índios usam para extrair o açúcar, descreve o mesmo método dos Americanos:
ora como a cana passou primeiro à Arábia, e os Árabes empregaram o mesmo processo, é
provável que o recebessem da Índia.
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Para obter o açúcar da cana é necessário extrair-lhe por via da pressão, fazê-lo ferver,
clarificá-lo e cristalizá-lo. Isto, em suma, se executa do modo seguinte: colhidas as canas
despojam-se das folhas, e levadas às moendas passam-se aos molhos entre dois cilindros de
metal onde espremem o líquido crasso, que produzem, deve ser fervido dentro de 24 horas
para não fermentar. Este suco é recebido numa dorna, ou depósito, e dali passa
sucessivamente por quatro caldeiras onde experimenta um grau de calor, que vai sempre
aumentando. A fervura faz-lhe perder a parte aquosa, desenvolve as escumas, que se lhe
tiram quando o mexem. As lixívias ou cenradas alcalinas, deitadas dentro, facilitam a
clarificação, e a separação das escumas. Finda a necessária cocção passa a calda destes
clarificadores para os respiradouros, onde à medida que esfria deposita o açúcar em bruto.
Para purificar este açúcar usam deitar-lhe uma mistura de água, e de argila. A água, carregada
das partículas calcárias, filtra através, do açúcar, e lhe leva uma grande parte da substância
melacenta, que o tinge, e faz mole. Repete-se esta operação muitas vezes: tira-se a argila, que
vem à superfície, e fica o açúcar, que é de várias sortes, segundo o número de vezes que lhe
aplicam este processo. Aquela água filtrada é o melaço. Todos sabem que o açúcar vem da
América em pedra, ou em bruto, e se refina na Europa. Ainda além do açúcar se obtém a rum
ou aguardente, um dos mais puros, flagrantes, e saudáveis licores espirituosos, quando
tomado moderadamente, e diluído com água: sendo este produto de não pequena
consideração no comércio.
O tempo da safra é a estação da saúde e alegria nos engenhos. O suco da cana é tão
agradável ao paladar, corno nutritivo e saudável, de modo que todos os indivíduos bebendoo livremente adquirem saúde e vigor. Tem-se observado que os pretos magros e doentes
manifestam rápida melhoras poucas semanas depois que deitam a moer o engenho. Os
cavalos, bois e outras bestas, ainda que trabalhem constantemente durante a moagem, dandose-lhes abundância de olhos desta nobre planta, e algumas das escumas da casa da caldeira,
se vigoram mais que em outra qualquer parte do ano. Até os porcos, perus, e galinhas
engordam, comendo o bagaço da cana. Em uma palavra, não há uma lavoura bem regulada,
debaixo da intendência de um diretor humano e benigno, tudo no tempo da safra respira
vigor, abundância, e contentamento.
O uso do açúcar generalizou-se na Europa depois que a cultura da cana se difundiu
mais amplamente nas colónias Americanas, antes desta época era considerado como objeto
de luxo, ou como um produto vegetal da competência da medicina, e vendia-se nas boticas;
mas quando as suas propriedades se foram melhor conhecendo foi sendo geralmente
adotado, e hoje converteu-se em género quase indispensável. Todo o mundo sabe que o
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açúcar além de compor muitos alimentos é a base das caldas e licores, e que diluído em
aguardente resiste à putrefação, e nos conserva os frutos, e outros objetos. É por sua natureza
muito nutriente e sadio: facilita a digestão, e convém a todas as idades: dá-se às crianças de
mama; e fortifica o estômago dos velhos. É também um medicamento; e na arte de curar
tem usos muito variados, e utilíssimos. Atribuem-lhe a diminuição das febres pútridas. O
célebre Trochin costumava recomendá-lo aos seus doentes. Edwards, citando o velho
médico Slarz, diz: «Todo aquele, que toma o partido contra os doces em geral, sujeita-se à
muito difícil tarefa; por quanto parece que a natureza tem comunicado a todas as criaturas o
gosto das coisas doces: as aves, os animais dos campos, muitos répteis e insetos se aprazem,
e regozijam em provar o que é doce, e se desgostam do que não o é. Ora o açúcar extr aído
da cana é o padrão eminente das doçuras vegetais; por isso não admira ver quase todos os
indivíduos apaixonados desta substância». Todas as frutas que têm mais partes sacarinas são
geralmente preferidas; e de muitas nestes últimos tempos se tem conseguido fazer muito
bom açúcar: a castanha, por exemplo, o fornece em abundância. Hoje é bem conhecido o de
beterraba. A cana do milho abunda em partes sacarinas, e até dela se faz uma aguardente um
pouco aproximada à da cana legítima, do açúcar. Porém sempre a esta última cabe a primazia.
É com efeito, que as Nações, que não possuem colónias para a cultivarem, procurem alcançar
dentro do seu país produtos, que substituam o açúcar da cana, nada mais louvável: mas que
nós tendo perdido o Brasil, e possuindo dilatadas possessões nas duas costas de África, não
cuidemos em promover este lucrativo ramo de cultura em nossas atuais colónias, que lhes
são tão adequadas, é o apuro do desmazelo, e negligencia dos nossos interesses. Parece que
ultimamente tem intentado na Madeira restaurar esse rumo, que ali, como já vimos, tanto
prosperou em tempos antigos. Nesses mesmos tempos se plantava com bom êxito a cana na
Andaluzia, donde pôde naturalmente inferir-se que se daria bem em o nosso Algarve. Assentámos que com as proporções, que tem a nossa nação, é mais conveniente progredir naqueles
géneros de agricultura já aclimatados dentro do reino, e que ainda estão longe de serem tão
florescentes, como deveriam; e nas possessões ultramarinas cultivar os géneros do Novo Mundo, não só pela analogia do clima, que afiança mais prósperos resultados, como para
estabelecer um comércio direto entre as colónias, e a metrópole, como antes fazíamos com
o Brasil: comércio este que seria grandemente nacional. O amor da pátria nos fez em meio
do nosso assunto lançar estas considerações, que o bom juízo dos nossos compatriotas
saberá avaliar. Assim elas pudessem despertar os ânimos, o impedi-los para empresas
profícuas e de interesse geral!
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DIOGO DE COUTO
Diogo de Couto, o grande historiador
do império português na Índia, nasceu em
Lisboa no ano de 1542. De muito moço entrou
no serviço do infante D. Luís, de quem seu pai
era antigo familiar. Foi mandado educar nas
boas [letras] pelo infante, cujo filho, o célebre
D. António, depois prior do Crato, estudou a
filosofia no mosteiro de Benfica, onde então a
ensinava o venerável Francisco Bartolomeu dos
Mártires.
A morte do infante D. Luís cortou em
flor as esperanças de Couto; e a de seu pai, que
brevemente sucedeu depois da do infante, o fez
deixar na idade de 14 anos os estudos, embarcando para a Índia onde militou oito anos.
Passados estes anos voltou a Portugal, e de Lisboa tornou a partir para a Ásia, despachado
em recompensa dos seus serviços. Em Goa, no repouso da vida doméstica, Diogo de Couto
novamente se entregou ao estudo; e a fama do seu saber, espalhou-se pela Índia, soou em
Portugal. Tempos tinham decorrido; e a perda de D. Sebastião em África colocará no trono
português Filipe II. Este príncipe nomeou Couto cronista-mor do Estado da Índia, para que
continuasse o que até então se tinha publicado das Décadas de João de Barros, isto é, as três
primeiras. Começou Diogo de Couto por escrever a história dos sucessos da Índia desde o
princípio de reinado de Filipe, que assim lho ordenara; mas foi justamente esta parte daquel a
história que só no fim do século passado se imprimiu. Depois de escrever esta década, que é
a décima, Couto escreveu a quarta, quinta, sexta e sétima, que se publicaram em sua vida. A
oitava, que é propriamente um só livro, apareceu em 1673, tendo-se estampado em Paris no
ano de 1645 metade da duodécima. Um fragmento da nona foi dado à luz com as já
mencionadas em 1736. Na edição de Barros e Couto publicada em volumes de 8.º no fim do
século passado, apareceu, como dissemos, a décima década, e uma breve relação dos sucessos
que se deviam conter na undécima, a qual inteiramente se perdeu.
Nas décadas o estilo de Diogo de Couto é claro e corrente. Não tem, na verdade,
aqueles arrojos de génio que se encontram nas décadas de Barros, mas é porventura mais
igual do que o dele. Quanto à disposição da história, averiguação dos acontecimentos,
descrição dos costumes e dos lugares, leva Couto conhecida vantagem a Barros, cujos erros
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às vezes emendou. A época historiada por Couto abraça o longo período que começa com
o governo de Lopo Vaz de Sampaio, e acaba com o vice-reinado de D. Francisco da Gama,
isto é, o decurso de perto de oitenta anos, em que a nossa glória na Índia subiu à sua maior
altura, de que já nos últimos dias de Diogo de Couto tinha decaído.
Esta decadência do Estado da Índia moveu Couto a escrever um tratado sobre o
modo de reger e conservar aqueles domínios; o qual intitulou Soldado pratico, e onde apontou
as causas da decadência dos portugueses na Ásia. Este livro conservou-se manuscrito por
dois séculos, e só foi tirado à luz em nossos dias na Academia das Ciências.
As mais obras de Diogo de Couto, que possuímos impressas, são, a Vida de D. Paulo
de Lima, capitão-mor da Índia, a Relação do naufrágio da nau S. Tomé (que se encontra no tomo 2.º
da História Trágico-Marítima), e uma Oração recitada em Goa a André Furiado de Mendonça, a qual
de certo não é um modelo de eloquência.
Muitas outras obras manuscritas dizem deixara este célebre historiador; mas ou o
tempo as consumiu, ou estão sepultadas em parte onde a ninguém são úteis.
Couto não voltou mais à Europa depois que se estabeleceu em Goa, e ali morreu da
idade de 74 anos, em 1616.
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O R INOCERONTE DA ÁSIA, OU ABADA
(Rhinoceros unicornis, LIN )

Abaixo do elefante os maiores animais quadrúpedes são o hipopótamo, ou o cavalomarinho, e o rinoceronte. Este último é o segundo em forças; mas de todos os menos
inteligente; não recebeu da natureza seno o que ela comummente doou a todos os
quadrúpedes; é privado de sensibilidade na pele, e de órgãos distintos para o sentido do tato,
porque em vez de tromba de elefante, só tem um beiço móvel, em que tem toda a sua
destreza.
É superior aos outros animais unicamente pela foça, pelo tamanho, e sobretudo pela
arma ofensiva que tem sobre o nariz, e que é privada da sua espécie; esta arma é um corno
duríssimo, sólido em todo o comprimento, e mais vantajosamente situado que os dos animais
ruminantes: os destes só munem as partes superiores da cabeça e do pescoço, ao passo que
o corno do rinoceronte defende todas as partes anteriores ao focinho, e preserva a boca,
queixadas, etc: de sorte que o tigre ataca mais depressa o elefante, porque se lhe pode agarrar
á tromba, do que ao rinoceronte, a cuja cabeça não pode filar-se, pelo risco de ser estripado:
porque o corpo, e os membros deste são cobertos de uma capa impenetrável, e o animal não
teme nem as garras do tigre ou leão, nem o ferro ou fogo dos caçadores. A pele é lisa, e de
cor tirante a negro, como a do elefante, porém muito mais grossa e dura; pelo que não é o
rinoceronte, como aquele, sensível a ferroadas das moscas; não pode também franzir, nem
contrair a pele, que só faz rugas no pescoço, nas espáduas e na garupa, que facilitam os
movimentos da cabeça e das pernas, de forma que parece armado de couraça. Tem a cabeça
proporcionalmente mais comprida que o elefante, porém os olhos ainda mais pequenos, e
só os abre por metade. O queixo superior sobressai ao inferior, e beiço de cima movediço, e
pode estender-se a seis ou sete polegadas de comprido, e remata um num apêndice bicudo,
que da mais facilidade a este do que a outros quadrúpedes de colher a erva em feixes, como
o elefante faz com a tromba: este beiço musculoso, e flexível, é uma espécie de mão, ou
tromba incompletíssima, mas que não deixa de agarrar com força, e de palpar jeitosamente.
Em vez dos compridos dentes de marfim, que são as presas do elefante, tem o rinoceronte
o seu rijo corno, e dois fortes dentes incisivos em cada queixo, que o elefante não tem. Trás
sempre as orelhas direitas, que pela forma semelhante as do porco, com o qual se parece
também na voz grunhidora, e em certas propensões, e hábitos ferozes e estúpidos; e
pertencem ambos à mesma família, que os naturalistas chamam dos paquidermes. É só nas
orelhas que tem pelos, ou para melhor dizer, sedas; e também na extremidade da cauda em,
como o elefante, uma borla delas, grande muito consistentes e rijas. As pernas são curtas e
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maciças, com três dedos com cascos, nos pés e nas mãos. É unicamente vulnerável pela
barriga, pelos olhos, e junto as orelhas.
O rinoceronte de que vamos falando, é o da Índia Oriental, que tem um só, corno
fixo: há outra espécie no interior da África, descrita por Bruce le Villant, e outros (rhinoceros
bicornis), que têm dois cornos móveis, situados, um na extremidade, outro na raiz do nariz,
sendo sempre este último o mais curto; e não tem pele assim enrugada como os da outra
espécie; contudo parece que esta variedade não é só de clima, e que também na Ásia já tem
aparecido, ainda que raros, alguns bicornes.
Os índios têm em grande preço o corno do rinoceronte, não tanto pela matéria, ainda
que dele fazem várias peças ao torno, como pelas propriedades medicinais, que lhe atribuem;
e não só o corno, mas todas as outras partes do corpo, e até excrementos, eles reputam como
antídotos de toda a casta de venenos, e como remédios para muitas enfermidades. Há toda
a probabilidade de que essas virtudes são imaginárias, e quantas não há cá pela Europa, com
o mesmo afinco procuradas e estimadas, e que não tem outro valor se não o que lhes da
opinião? …
Posto que o rinoceronte não seja carniceiro, nem extremamente fero, contudo é
intratável: é o mesmo em ponto grande que é o porco em ponto pequeno, sem inteligência,
sem sentimento, e sem docilidade. Também, como o porco, é propenso a chafurdar e
revolver-se no lodo: gosta dos sítios húmidos e pantanosos, e nunca larga as margens dos
rios caudalosos. Sustenta-se das ervas grosseiras, de cardos, de arbustos espinhosos; e prefere
estes alimentos agrestes é tenra pastagem das mais aprazíveis campinas; gosta muito das
canas-de-açúcar, e também come toda a casta de grão. Como não é carnívoro não inquieta
os animais pequenos; tão pouco se teme dos grandes, e até o tigre não se atreve a acometêlo.
O rinoceronte raríssimas vezes é o agressor; mas se o perseguem perde o tino, cai em
acessos de rematada ferocidade, e derruba as árvores e quanto se lhe põe diante. Koelbe,
escritor acreditado, diz na sua descrição do Cabo da Boa Esperança que o rinoceronte de
África só ataca os homens sendo provocado, ou vendo-os vestidos de encarnado; mas que
não é difícil escarpe-lhe porque só vê diante de si, e ainda que seja ligeiro, como a cólera o
cega, e vai de corrida, é deixa-lo chegar perto dez ou doze passos, e arredar-se o homem para
o lado porque ele passa furioso sem o ver, continuando na carreira. Kolfe afirma que por
vezes assim lhe acontecera.
Raríssimas vezes acontecem combates entre rinocerontes e elefantes, porque têm
poucas ocasiões de se encontrarem, e menos motivos de dissensão; mas quando chega a
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haver conflito é renhido e terrível. Um só rinoceronte disputa e sustenta o terreno contra
muitos elefantes, e ainda que fique vencido sempre deixa estirados dois ou três elefant es,
porque aproveitando-se da circunstância de ter as pernas extremamente curtas em
comparação daqueles, lhes pode vibrar cornadas por baixo do ventre, e rasgando -o, os estripa
e acaba: o elefante por sua parte investe com as prezas, e se o inimigo erra o golpe, o esmaga
e espezinha debaixo do peso enorme de seu corpo. Este facto por alguns tem sido
contestado, o certo é que Plínio fala destes combates entre dois animais destas diferentes
espécies, como um dos espetáculos do circo de Roma.
Os rinocerontes são menos numerosos, e menos espalhados, que os elefantes, nem
como estes andam em bandos; são mais solitários, esquivos e bravios. As fêmeas parem um
de cada parto, e tem intervalos consideráveis. São difíceis de caçar; tem uma pele duríssima
onde não entra ferro de espada, ou lança; e que até resiste às balas de mosquetaria. Os
caçadores, como sabem que ele procura sítios pantanosos, o espreitam quando se acolhe a
estes charcos, cobertos nas Índias de bastos juncais, e escondendo-se entre moitas da parte
contrária ao vento, porque o animal tem muito atilado olfato, aguardam que se deite para
dormir, ou espojar-se, e então lhe disparam sobre os sítios vulneráveis das orelhas, ou da
barriga, e assim conseguem matá-lo. Este animal só é útil depois de morto, e útil para os
Índios, que lhes comem a carne, e lhe aproveitam o corno, e outras partes para seus remédios.
Do couro, que é rijíssimo e impenetrável, fabricam algumas obras grosseiras e de muita
duração. Fora isto lucram também em o matar por causa do imenso estrago, que faz nos
arbustos dos prados e nas plantações de cana açucareira, quando lhe pode chegar.
Os antigos difundiram muitas fábulas fundadas na existência deste animal, contando
que havia uma fera chamada unicórnio, que tinha uma haste na frente, a qual era singular
preservativo de todo o veneno, e que deitada qualquer porção de peçonha em um copo
fabricado daquele osso, começava instantaneamente a ferver, manifestando a sua ruindade:
que era tal a virtude daquele animal, que estando todas as demais feras dos desertos à roda
de um charco envenenado pelos répteis, ou plantas danosas, não ousavam beber enquanto
ele não chegasse, e mergulhasse o corno dentro de água para a purificar. Estas e outras
semelhantes patranhas vogaram enquanto os factos da natureza não foram pesquisados e
averiguados. Mas como pode ser que alguém tenha ouvido e acreditado nesses contos de
velhas, por isso aqui deles fizemos menção. Aquele animal é por certo um rinoceronte, e as
supostas virtudes alexifármacas do corno nasceram talvez da crédula superstição dos Índios,
que usam dele como de triaga universal conforme dissemos.
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PRIMEIROS REIS PORTUGUESES - ANTIGAS D ISSENSÕES COM ROMA
III
MORTO D. Sancho (em 1248) tomou seu irmão o título de rei. Era D. Afonso conde
de Bolonha ou Altamira, cidade da Picardia, cujo senhorio lhe viera da condessa Matilde,
com quem casara, andando em França como simples cavaleiro. Quando os inimigos de D.
Sacho ofereceram a D. Afonso a regência do reino, fizeram-lhe assinar um papel, a que sem
dúvida podemos chamar infame, no qual ele se obrigava por juramento a ser mero executor
da vontade do clero. Subindo ao trono cumpriu as promessas feitas: e a influência dos
eclesiásticos foi desmedida no começo do seu reinado, pelo que é muito gabado pelos nossos
antigos historiadores. Passado pouco tempo D. Afonso repudiou a condessa Matilde que
deixara em França, e desposou-se com D. Beatriz, filha bastarda de D. Afonso, rei de Castela,
chamado o sábio. Dizem que a condessa, vindo a Portugal e sendo mal recebida pelo marido,
voltara para França, donde, por parentes e amigos alcançou do papa que se opusesse ao
consórcio criminoso de D. Beatriz. Com o efeito o pontífice fulminou censuras contra o rei:
mas o clero português, que estava satisfeito com a valia que alcançara, e que não via
procedimento do príncipe senão uma pequena imoralidade, e a prova de um carácter ingrato,
riu com ele dos raios de Roma. Até à morte de Matilde viveu tranquilo D. Afonso com a sua
nova esposa, legitimando o papa, depois deste sucesso, aquela união criminosa, a pedido do
arcebispo de Braga e de outros prelados, e mediante uma soma avultada, exigida a atenção à
graveza do pecado. No reinado de D. Afonso estava Portugal desinçado de Mouros, salvo o
Algarve, onde ainda lhe eram sujeitas Faro e outras povoações. Já no tempo de D. Sancho
1.º os Portugueses haviam conquistado uma parte desta província; mas tornaram brevemente
a perde-la. D. Sancho 2º encetou de novo aquela conquista, e apossou-se de Mértola,
Aiamonte e Cacela, as quais vilas doou à ordem de Santiago, em obséquio do comendador
de Alcácer, D. Paio Peres Correia, o qual brevemente tomou, por si e por seus cavaleiros,
Tavira e Sines. Nomeado D. Paio mestre da ordem de Santiago, as coisas ficaram neste
estado, até que morto D. Sancho, el-rei D. Afonso determinou continuar a conquista; indo
sobre Faro a tomou, acabando assim, em pouco tempo, de sujeitar todo o Algarve.
Voltou então el-rei a Coimbra a prover em algumas coisas que cumpriam ao bom
governo do reino, e a preparar-se para de novo guerrear os Mouros na Andaluzia, o que pôs
por obra no ano seguinte, tomando alguns lugares naquela província.
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Morrera por este tempo D. Fernando, chamado o Santo, rei de Leão e Castela; e
sucedera na coroa seu filho D. Afonso 10º, a que deram depois o apelido de Sábio. Viu este
que os Portugueses se iam engrandecendo muito, apesar de enfraquecidos com a falta de
muitos senhores e cavaleiros, que haviam seguido o bando de D. Sancho 2º, e que ainda
andavam foragidos por Espanha. Cofiado nisto moveu guerra a D. Afonso 3º, tomando por
pretexto, segundo parece, o pertencer-lhe a conquista do Algarve e da Andaluzia. Os
Portugueses foram malsucedidos nesta contenda, e viram-se obrigados a largar ao Castelhano
o que tinham ganho aos Mouros da Andaluzia, e a cederem as rendas do Algarve a D. Afonso
10.º, durante a sua vida somente, ficando o senhorio dele el-rei a de Portugal. Foi também,
por esta ocasião que se tratou o casamento de D. Beatriz com D. Afonso 3.º, de que
anteriormente falamos.
Deu-se então el-rei à administração do reino, convocando cortes de Leiria (1254),
onde se fizeram várias leis gerais e municipais. Fundou, além disso, muitas vilas e acrescentou
outras, nomeadamente, entre as primeiras, Viana e Odemira, e entre as segundas, Valença,
Melgaço, e Beja, dando-lhes forais, fortalecendo-as, e até povoando de novo algumas delas.
Daí a pouco se acabou de assentar de todo a paz entre Castela e Portugal, marcandose as fronteiras deste país por onde parte com o reino de Leão, sobre o que recresciam
dúvidas, e cedendo o Castelhano as rendas que recebia do Algarve ao infante D. Diniz, a
troco de cinquenta cavaleiros com que o infante se obrigou a socorre-lo em ocasiões de
guerra. Esta mesma obrigação foi renhida no fim de algum tempo, em obséquio do socorro
que D. Dinis levou quando os Mouros tinham posto em grande aperto el-rei D. Afonso 10º.
Depois de tantas prosperidades o reinado do conde de Bolonha acabou por dias
tempestuosos. O clero, que o tinha elevado ao poder, fora por ele recompensado com a
restituição de todas as prerrogativas de que havia sido privado; porém D. Afonso, vendo-se
inteiramente seguro no trono português, tratou de sacudir o jogo eclesiástico, e seguir as
pisadas de seu pai e de seu irmão. Doeu-se disto o clero, como era de crer: - os bispos
excomungaram el-rei; segue este avante na sua empresa: vão aqueles a Roma queixar-se ao
papa Gregório 10.º, o qual repreende asperamente el-rei: titubeia finalmente D. Afonso, e
convocando as cortes em Santarém, nelas finge aceder às principais pretensões do clero; e
assim se acalmam por algum tempo as públicas perturbações.
Pouco durou a paz. El-rei esqueceu-se de cumprir promessas que a política lhe
extorquia. Enfureceu-se então o sucessor do humilde e paciente S. Pedro, e fulminou uma
bulha em que desligava os povos do juramento de fidelidade a el-rei, se dentro em três meses
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não estivesse por quanto o clero dele pretendia. A morte do papa e de três sucessores seus,
no espaço de um ano, suspendeu por algum tempo o efeito das censuras de Roma: e posto
que por fim o núncio em Portugal promovesse a ameaçada revolução, que devia assemelhar
os últimos dias de D. Afonso aos de seu irmão D. Sancho, el-rei se conservou firme em seu
propósito, e só à hora da morte conveio em tudo o que deles se exigia, confiando talvez em
que seu filho D. Dinis examinaria se convinha cumprir ou não as promessas arrancadas aos
temores e fraqueza de um homem moribundo.
Assim acabou este príncipe no ano de 1279, tendo reinado 31 anos depois da morte
de D. Sancho, a quem usurpou o governo. Devemos confessar que D. Afonso se mostrou
digno do trono, apesar dos maus auspícios com que nele se tinha assentado.
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RAMADÃO E BAIRÃO DOS TURCOS
Antes que comecemos a tratar da festa de Bairão, ou Páscoa dos muçulmanos, é justo
que digamos alguma coisa acerca do Ramadão ou quaresma, que a precede.
É este um dos mais famosos ritos da religião dos Turcos, e a sua observância, de
obrigação canónica, por ser um dos cinco pontos capitais do islamismo; sendo os outros
reconhecer um só Deus, e Mafoma seu profeta; orar em determinados períodos; dar esmolas;
cumprir, sendo possível, a peregrinação de Meca.
Ramadão é o nome do nono mês dos Turcos, que foi aplicado àquele período de
restrito jejum, a que a lei os obriga. Este jejum começa com a lua nova, isto é, no ponto da
sua primeira aparição no céu, porque toda a ciência dos astrónomos Turcos ainda não chegou
para calcularem o tempo exato da conjunção. A importância de fixarem rigorosamente o
momento certo de começar o Ramadão os obriga a observarem com um maior cuidado a
primeira aparição do novilúnio; tarefa que ocupa a atenção dos magistrados nas diferentes
cidades, e até dos ministros na capital. Certos oficiais vigiam nos coruchéus das mais altas
mesquitas, às vezes uma noite inteira, espreitando o momento preciso da aparição da lua; é
necessário o depoimento de duas testemunhas competentes para constituir prova legal desta
aparição, e geralmente é decisivo; e findo o prazo estabelecido de trinta dias, decorridos desde
a hora da observação, pode quebrar-se o jejum; e a festa do Bairão principia.
Se o tempo está enublado nesta ocasião, e não deixa ver a lua, geralmente basta o
depoimento de uma só testemunha, de qualquer sexo ou condição, a quem coubesse em
sorte a felicidade de a descobrir; mas neste caso não é recebido como prova legal, mas
simplesmente como declaração: e então não pode quebrar-se o jejum legal no fim dos trinta
dias: continua até à aparição da lua seguinte ser anunciada com certeza que o tempo de
avançar o Bairão é chegado.
Se acontece aparecer a lua antes dos trinta dias completos, sempre o Ramadão se
considera acabado; e a falta de um, dois, ou mais dias de jejum é suprida pelo ano diante nos
dias que cada um livremente escolhe. Se acontecer que a obscuridade do tempo também
empeça ver-se esta segunda lua, então o jejum se conta do período anterior mais próximo,
que se substitui ao tempo verdadeiro, isto é, conta-se do dia trigésimo do mês antecedente
ao do Ramadão.
Cumpre aqui observar que o ano Maometano é lunar, composto por consequência
de 354 dias, pelo que estas festas num período de 34 anos devem cair sucessivamente em
todas as estações do ano
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Nenhum povo, de qualquer religião que seja, tem um jejum tão rigoroso, como o
muçulmano. Em todos os trinta dias, enquanto o sol brilha no horizonte, não podem meter
na boca a mínima porção de alimento ou bebida, e o que ainda é mais penoso, nem sequer
tomar uma fumaça do seu querido tabaco: os rígidos devotos até se privam do gosto de
cheirar flores odoríferas. São unicamente dispensados os meninos, os reconhecidamente
doentes, as amas do leite, as pessoas muito idosas, e os que andam viajando.
Durante este tempo todo o Turco de mediana condição traz consigo um rozário de
caroços de tâmaras colhidas nos arredores santificados de Meca.
Os moços e os negligentes contentam-se em contar, ou passar as contas do seu
rosário, de trás para a frente, e vice-versa, em movimento contínuo; porém os velhos e
devotos acompanham esta operação com a repetição dos noventa e nove atributos, que os
doutores maometanos assinam ao Omnipotente. Consomem horas inteiras nesta ocupação,
observando o vagaroso movimento das mãos, e o cair das contas, alheando-se pelo momento
em que o luminar do mundo, escondendo-lhe da vista o seu disco radiante, os livre da
abstinência.
Muitos opulentos se indemnizam de noite das privações do dia, que pela maior parte
levam a dormir, ou em absoluta ociosidade; contudo, no meio do ócio, muito sensível lhe é
a falta do cachimbo, porque todos esses Orientais têm uma paixão ardente pelo tabaco de
fumo: todo o seu entretenimento consiste em passar as contas. Porém todas as classes de
artistas, e de homens, que vivem do trabalho das suas mãos, sofrem incomparavelmente mais
todo o peso desta abstinência, com especial intensidade, quando no verão exposta aquela
pobre gente ao calor do sol o dia inteiro em seu clima abrasador, sem ao menos ousarem
tomar um pouco de água. Eu vi os barqueiros em Constantinopla (diz Mr. Tancoigne:
«largarem os remos quase desfalecidos, mas nunca vi, nem me constou o exemplo de
cederem à tentação de violarem o jejum»). Todos o suportam com a resignação, que o
entusiasmo fanático de ordinário inspira: prosseguem em seus tratos e negócios com a
mesma atividade que no resto do ano (a qual, falando verdade, não é muita); e afetam o mais
possível a isenção de pena, ou de tibieza. O verdadeiro crente é mais escrupuloso neste do
que em qualquer ponto da prática da sua religião; e a mais leve transgressão voluntária
estamparia no réu o ferrte indelevel da infidelidade e da apostasia, dignas de severíssimo
castigo, e sem esperanças de perdão; pelo que nenhum deles resvala da observância deste
artigo importante da sua crença. Se alguns há que menos escrupulosos se atrevam a infringir
o preceito, serão pessoas de subida hierarquia, que o pratiquem com todo o recato e segredo;
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o geral vulgo cumpre a penitência à risca, muitos por medo do castigo, e o resto por
fanatismo.
Apenas o sol é posto a monotonia desaparece, brilha nos rostos um certo
contentamento, e os Turcos se desforram quanto podem da abstinência de todo o dia: é
sobretudo incrível a sofreguidão com que se deitam ao cachimbo.
Toda a noite estão as mesquitas abertas, aonde concorrem os devotos, que ali se
ocupam em rezar: mas como também os cafés e casas de pasto estão igualmente abertas, o
maior número se acolhe a estas, e passam a noite em folguedo e comezana. Os magnatas e
opulentos dão magníficos banquetes em suas casas. É singular nesta época o contraste entre
os dias, e as noites; coisa bem capaz de interessar e divertir o viajante curioso. Fazem então
mais fortuna que em outro período do ano os romancistas ambulantes, que correm todos os
bairros contando as suas histórias e, juntando numerosas rodas de ouvintes.
Logo que expira o prazo do jejum, começa a festa do grande Bairão, que dura por três
dias, ainda que por lei não seja mais de um: passados setenta dias precisos depois desta há
outra a que chamam Curban-Bairão, que dura quatro dias. Estas duas festas são as únicas do
gerais para os Turcos em todo o seu decurso do ano: não tem outros dias santos. O seu
calendário menciona uma terceira festa, a do nascimento de Mafoma, porém é quase nominal
para o público, por ser privativa da corte.
O grande Bairão é mais uma festividade de geral regozijo, do que de ritos religiosos,
ajuda que tenha estabelecido suas rezas particulares para o nascer do sol. É dia de camisa
lavada (como costumámos dizer) para todo o bicho muçulmano.
Logo pela manhã começam salvas de artilharia e toques de tambores; e por toda a
cidade andam músicas e cantorias; a gente moça borrifa-se mutuamente com águas de
cheiros; e todos se cumprimentam com denotações de alegria. Os Turcos se visitam
reciprocamente; os ricos e os grandes saem com grande pompa, e todos geralmente deitam
as suas galas novas. Dão presentes uns aos outros acompanhados de cumprimentos, como
as nossas boas-festas.
Como os dois Bairões são as únicas solenidades religiosas deste povo, são também as
únicas épocas, em que é permitido em todas as cidades maometanas fechar as lojas, armazéns,
e mercados públicos
Todo o trafico e comércio, todo o trabalho manual é proibido nestes sete dias do
ano. As crianças vão por casa dos parentes beijar a mão a seus avós, tio etc… Porém os
subalternos beijam aos seus superiores, e ás alts dignidades di império, a orla, ou canhão do

146

ANTOLOGIA DE TEXTOS INÉDITOS DE ALEXANDRE HERCULANO TOMO II

vestido. É esta quase a única ocasião em que se usa geralmente apertar a mão, abraçar, e
praticar outras demonstrações afetuosas de estima e amizade.
Porém não obstante tudo isto sente-se neste festejo a falta daquela vivacidade, e
alegria turbulenta, que de ordinário se manifesta os públicos regozijos das outras nações. A
música e s danças partes integrantes e essenciais de qualquer festa, em qualquer povo, são
pouco cultivadas pelos Turcos, que as abandonam aos escravos e a músicos e dançantes de
profissão. Estas agradáveis artes estão entre eles em tanto atraso como a civilização. O maior
recreio do povo consiste em passear tranquilamente pela cidade e arrabaldes. Os parentes e
amigos se ajuntam em ranchos, e vão visitar os seus conhecimentos, parando de quando em
quando nas praças, ou nos passeios públicos, para fumar, tomar café, ou conversar nos
assuntos do tempo, ou em anedotas particulares, e ás vezes para ouvirem os improvisadores
ambulantes
Em tempos mais antigos, a isto paramente só restringia todo o divertimento: hoje,
porém já tem os seus espetáculos públicos, e assistem, por exemplo, aos combates de
lutadores, às sombrinhas, etc.: mas o carácter nacional taciturno e melancólico, reveste
sempre estes ajuntamentos de certo ar de gravidade. E assim necessariamente deve ser um
povo, fatalista por crença, sujeito a um jogo desprovido, e privado da frequência entre os
sexos, que tanto amacia os costumes, e alegra a sociedade. Finalmente não pouco contribui
para a melancolia, e a falta de hilaridade, a privação do vinho, que sendo proscrito por sua
lei é ainda mais vigorosamente proibido nestes dias solenes. Nas vésperas de cada Bairão a
polícia põe cuidadosamente cadeados com selos nas portas das tabernas, que só existem nos
arrabaldes, onde habitam os cristãos. Atualmente muitos muçulmanos vão infringindo esta
lei, porém, às escondidas. Mr de Tancoigne diz: «O uso do vinho, a despeito da severa
proibição, se vai generalizando há anos a esta parte entre os muçulmanos. Eu me encontrei,
um dos dias do Bairão com dois amigos meus em casa de um oficial do serrralho, que nos
tinha convidado para ver passar o cortejo do Sultão: podemos então observar, que não
obstante o solene daquele dia, os Turcos presentes não tiveram escrúpulos em largarem
rédeas à sua irresistível inclinação ao fruto vedado».
A segunda festa, ou Curban-Bairão só diversifica na cerimónia adicional dos sacrifícios
de animais com que pensam aplacar a ira de Deus, e tê-lo propício. Cada indivíduo, ou chefe
de família é o sacerdote desta cerimónia, e pude consumá-la em sua própria casa. Os animais
imolados comumente são carneiros: os ricaços matam bois, ou muitos carneiros. Comem a
carne; ou a distribuem pelos pobres debaixo da condição de certas rezas, ou coisa semelhante.
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A cerimónia dos dois Bairões, em os primeiros dias de cada um, é a mais aparatosa e
importante da corte, e faz-se com grande pompa e solenidade. O grão-senhor recebe então
as homenagens e cumprimentos de todas as dignidades do império, estando sentado em o
trono de prata, e rodeado dos funcionários de sua casa, como se vê na estampa . Esta
cerimónia se pratica numa sala de serralho ao nascer do sol: é uma espécie de beija-mão, com
a diferença que o sultão dá a beijar o canhão da manga do vestido; logo que acaba, dirige-se
ao grão-senhor à mesquita principal com séquito muito mais brilhante que o das sextas-feiras
do ano. Este magnífico acompanhamento se acha descrito em várias relações de viagens, e é
o apuro do luxo e ostentação oriental. Este fausto tem decaído no reinado do sultão atual,
que se ocupa mais em preparativos dos seus arsenais, do que em cerimónias de rito e etiquetas
da corte.
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OS FAKIRES DA ÍNDIA
Talvez em país nenhum do mundo sejam as práticas supersticiosas da idolatria mais
grosseiras, repugnantes, e pertinazes do que no Indostão. Todas as classes da sociedade estão
imbuídas dessas abominações, mas ninguém as segue tão notoriamente como os fakires, que
por suas absurdas pretensões de santidade granjeiam extraordinária influência sobre os seus
compatrícios, e que é tão notável quanto absoluta. São referenciados como entes de essência
intermédia entre os humanos e a divindade; e as suas vidas são uma extravagante alternativa
de penitência, e de dissoluções.
Abundam estes impostores por todo aquele país, e em algumas partes infestam
absolutamente as povoações. Pedir é a sua principal ocupação; e na realidade é espantosa a
enorme soma, que anualmente extorquem aos caritativos da sua crença, que julgam alcançar
remissão de pecados, e preparar a boa sorte futura de suas almas, socorrendo aqueles santos
homens.
O ponto a que sobe a mendicidade na Índia é apenas crível; e o tom de autoridade,
que assumem estes mendigos válidos, manifesta bem o quão absoluta é a sua ascendência
sobre o ânimo do vulgo. Extraem somas imensas a título de esmolas, e isto à porção do povo,
que a custo adquire o necessário para subsistir. Só na província de Bengala se calculam em
dois milhões os indivíduos, que virem unicamente de pedir; e supondo que cada um não tira
mais de 300 réis por semana, redunda o total na pequena quantia de 78 milhões de cruzados
por ano! Contribuição voluntária, que pela maior parte pesa nas classes laboriosas, que são
extremamente pobres.
A mendicidade tem distinto lugar entre as obrigações religiosas dos povos do
Indostão, e segundo as suas ideias ninguém pode alcançar o sumo grau de espiritual distinção
sem passar por aquela escala.
De todas as castas de fakires os mais reverenciados por suas austeridades são os
jogues, que praticam penitências severíssimas e assombrosas; dilaceram as carnes a golpes;
conservam-se firmes e imóveis sobre um pé só, por tempo prodigioso; expõem-se
descobertos dias inteiros aos raios abrasadores do sol intenso; alguns olham fixamente para
este astro até ficarem cegos, etc. Estes são absolutamente mendicantes; e a gente ordinária
tem pela maior honra poder ministrar-lhe qualquer serviço. Todavia esta classe de indivíduos
privilegiados, a quem os mais veneram tanto, e reputam imaculados, é a cáfila mais indolente,
e arrogante, e não poucas vezes a de vida mais estragada.
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O fakir, que representa a nossa estampa, é maometano, daqueles hipócritas sectários
do impostor árabe, que se ajeitaram com os embustes dos Índios, para alcançarem influência
igual nos de sua crença.
Dos antigos santões se gerou uma raça de entusiastas, que não tem rival nos anais da
superstição: e são os de que tratamos. Não só pedem esmolas em nome do seu profeta, mas
quando lhas negam quase as extorquem à força. Andam frequentemente em bandos; e como
as autoridades se não intrometem com eles, espoliam com perfeita impunidade os passageiros
indefesos. De toda a casta de embusteiros nenhuns vivem mais escandalosamente.
Quando encetam este seu modo de vida vagueiam a pé, mas logo que à custa dos
fiéis se acham mais ricos montam num boi trajando os hábitos e sua vocação que constam
de peles de carneiro com a lã para fora. Ao pescoço trazem grandes colares enlaçadas voltas
e usam os cabelos compridos e soltos à moda dos nazarenos dos antigos judeus. Penduram
ao pescoço do boi uma campainha, que vai tinir quando o animal anda, como os chocalhos
do gado: também enfeitam com anéis de osso os jarretes do boi.
Quando o fakir viaja só, geralmente recorre mais à importunidade que à violência
para obter esmola. Não poderemos melhor concluir este artigo do que citando acerca dos
jogues, que são os penitentes mais afamados da Índia, as próprias palavras de um nosso
antigo escritor.
«São os seus religiosos mais apertados os jogues, a que chamaram os antigos, gimnosofistas; e eu com
mais propriedade lhes chamara mártires do demónio, ou demónios vivos. Andam sempre de terra em terra,
como ciganos: alguns muito rotos e remendados, outros de todo sem vestidos, outros ainda com um pedaço de
pano naquelas partes, em que a natureza pôs mais pejo, e todo o resto despidos. Embora pareça que estes
cobrem alguma parte do corpo por vergonha, eles têm muito pouca; porque em todas as coisas naturais ao
homem onde quer que lhe dê a vontade, logo obedecem à natureza, sem terem pejo de serem vistos; dizendo,
com os filósofos cínicos, que a natureza não faz coisa torpe. Andam todos cobertos de cinza desde os pés até
à cabeça, olhos, e boca; e de cinza feita de bosta de vaca; esta também lhe dá água, com que de quando em
quando se lavam: não têm casa, nem cama, dormem ao ar sobre a terra. Não só desprezam todo o mimo e
delícias no comer e vestir, mas também fazem vida muito penitente, de tal modo que faz espanto e compaixão:
porque andam alguns nus com grossas cadeias de ferro ao pescoço e ao redor de si próprio, à maneira de cilicio;
outros se enterram vivos junto dos caminhos, deixando só um respiradouro por onde caiba um canudo, para
se lhe deitar na boca alguma canja, de água do arroz. Outros se fazem de estilistas, subindo em colunas, ou
madeiros, donde não descem senão mortos. Outros nos dias de maiores festas de seus pagodes penduram-se de
polés por uns ganchos de aço muito agudos, que metem pelas costas nuas, e estão no ar cantando com alegria
versos aos ídolos. Alguns destes jogues vi eu em Surrate, dos quais um havia dez anos, que não baixava os
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braços, tendo-os sempre elevados no ar, com os nervos e juntas tão hirtas, que lhe não era possível abatê-los,
ainda que quisesse: as mãos tinha-as fechadas em punho, como quem dá uma figa, e tão crescidas eram as
unhas que davam a volta pelas costas da mão, serviam de cordéis que lhas atavam: o cabelo da cabeça cobria
parte da cara. Outro vi que tinha só um braço em alto. Outro não se sentava por nenhum acontecimento,
quer de noite quer de dia: o maior descanso, que tomava, era pondo os braços sobre uma corda lançada de
janela a janela, balançava-se de uma parte para a outra. Outros andavam carregados de búzios, e de grandes
ramos de bugalhos ao pescoço. Deu-me na curiosidade ir ver como estes jogues de braços levantados comiam e
dormiam, e vi que certos rapazes de sua companhia lhes metiam o comer na boca; e chegando a noite
trouxeram-lhes os bandeares muitos sacos de bosta de vaca, com que fizeram fogo, e sentando-se à roda deles
aí passaram a noite.»
«O crédito destes jogues é grande para com os gentios: parece-lhes a estes que são os maiores santos
do mundo, que andam fazendo penitência pelos pecados de todos e têm mão na ira de Deus com aquelas suas
mãos levantadas para o céu. Por mais maldades, que lhes vejam fazer, levam tudo a bem, sendo que quem
lhes fizer mal fica excomungado e perdido de alma e corpo. Cada um deles traz sua corneta, a qual toca ao
chegar ao povoado, para que se saiba que está ali o jogue, e lhes tragam de comer. Se por acaso o jogue se
escandalizar de alguma povoação não lhe acudir com o que precisa e lhe rogar pragas, em procissão, irão logo
todos os moradores com quanto tiverem em casa pedir ao jogue que lhes perdoe, e revogue sua sentença, par
que já não se execute neles. Além de respeitados, os jogues são muito temidos, porque se juntam logo dois ou
três mil para tomarem conta da situação dos agravos, que se fizeram a particulares, acudindo todos pela honra
do hábito.»
Todos estes jogues se prezam de saberem muita medicina, ainda que não passem de
herbanários.
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OS SINOS
O INDAGAR a origem dos sinos e a sua história não nos parece coisa de pequena
curiosidade. Os antigos usavam deles não só para misteres profanos, mas também para os
sagrados. Estrabão nos diz que a hora do mercado era indicada por um sino; e Plínio refere
que de roda do sepulcro de certo rei antigo da Toscana estava pendurada uma fieira de sinos.
Em Roma era costume marcar a hora do banho, tocando uma sineta: os guardas noturnos
traziam-na também, e servia para acordar os servos nas casas dos grandes ricos. Trazia o
gado chocalhos para meter medo aos lobos, ou antes para lhes servirem de amuletos. Esta
usança, que ainda hoje dura, nos faz recordar dos tempos antigos. Geralmente se crê que
Paulino, bispo de Nola, foi o primeiro que introduziu nas igrejas o uso dos sinos, pelo ano
de 400 da nossa era. Antigos historiadores nos referem que o bispo de Orleães, estando na
cidade de Sens, que se achava cercada, fez fugir o exército sitiador mandando tocar os sinos
da igreja de S. Estêvão; prova evidente de que ainda neste tempo não eram geralmente
conhecidos em França.
Os primeiros sinos de grande dimensão, fala deles Beda, no ano 680. Antes deste
período, em muitas partes da Europa, os cristãos primitivos usavam matracas para reunir a
congregação dos fiéis.
As campainhas começaram provavelmente a aparecer nas procissões religiosas, e
foram depois usadas pelos músicos seculares. As sinetas nem sempre se traziam nas mãos:
às vezes as tinham penduradas, e as tocavam com martelos: em alguns manuscritos se
encontra o rei David pintado no princípio do livro dos Salmos, tocando-as dessa maneira.
Era costume na Idade Média festejar a chegada dos reis, ou pessoas distintas, tocando os
sinos das igrejas, costume que até ao século presente se perpetuou entre nós.
Corriam-se os sinos dos mosteiros antigamente com cordas, cuja extremidade era
adornada de anéis de bronze ou de prata: tocavam-nos a princípio os monges, ficou depois
essa incumbência aos criados, ou aos que não podiam fazer outra coisa, como por exemplo,
os cegos.
Na igreja católica os sinos batizam-se e benzem-se, dando-se-lhes ordinariamente o
nome de algum santo. O ritual desta cerimónia encontra-se no pontifical romano.
Cria-se dantes que ao dobrarem os sinos pelos defuntos, quanto maior fosse o sino,
tanto mais para longe fugiria o diabo. De sorte que para arredar o espírito diabólico
pagavam-se grandes somas a troco de dobrar o sino grande da catedral quando morria
qualquer pessoa.
Eis aqui o peso respetivo dos principais sinos da Europa:
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Libras
O da Imperatriz Anna, em Moscovo

423:000

O de Boris Goniduff dito

288:000

Sino grande de Novogorod

70:000

Sino dÁmboise, em Ruão

40:000

Sino de Vienna

30:000

Sino grande de Oxford

18:000

Sino grande de S. Paulo de Londres

11:000
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METEOROLOGIA
I
UTILIDADE E PROGRESSO DA CIÊNCIA – DAS TROVOADAS E DO RAIO –
PREOCUPAÇÕES ACERCA DESTE FENÓMENO
Os VARIADOS fenómenos, de que é teatro a atmosfera, graciosos e brilhantes uns,

sublimes e terríveis outros, deram por muitos séculos alimento à cega credulidade dos povos,
e à imaginação ensandecida de escritores mais apaixonados do maravilhoso e sobrenatural
do que amantes da verdade: circularam por muito tempo opiniões e crenças extravagantes
acerca dos espetáculos, que nos oferece a criação; porque sempre foi mais fácil acreditar de
pronto do que entrar em laboriosas pesquisas. Supuseram os homens que os majestosos
fenómenos da natureza eram os instrumentos da cólera da Divindade, prezando em mais
dobrar a cerviz ao terror do que à gratidão, quando não é menos religioso, mas por certo
mais agradável, tomá-los, não como factos independentes, que transtornam as leis da
natureza, mas como resultados dessas mesmas leis, que contribuem para manter a estupenda
harmonia, que o Supremo Artífice derramou pelo Universo. Desta última consideração nasce
mais um incentivo para admirarmos as obras da Providência, tirando-se ao mesmo tempo
do conhecimento das causas naturais as possíveis induções proveitosas à vida.
Com efeito, ainda que a Meteorologia, cultivada há meio século com vantagem,
apresente hoje limitado número de factos, e esses independentes e avulsos, para que possam
servir de base a um sistema regular, não é isso razão suficiente para descoroçoar no seu
estudo. Os factos, que já se conhecem, são estímulo poderoso para progredir no
descobrimento de outros. Nem deverá maravilhar que possam chegar a conhecer-se
completamente as leis gerais reguladoras dos fenómenos atmosféricos, e formar -se uma
teoria luminosa: por quanto vemos que pelo feliz achado da atração universal está hoje
submetida a cálculo rigoroso a marcha dos corpos celestes, que parecia tão irregular, e
estranha a leis permanentes, na época do atraso do espírito humano, como aparecem ainda
as variações da atmosfera. Grande impulso tem dado a este ramo da ciência as numerosas
observações, e teorias especiais dos sábios da nossa era; e tudo se deve esperar das que em
progressão sistemática e combinada se puderam ir coligindo, e virão a ser outros tantos
preciosos materiais reunidos para o edifício da ciência; do mesmo modo que se compilam
vagarosamente as memorias, os documentos, as tradições, para compaginar uma história.
Do conhecimento das leis atmosféricas indubitavelmente seguir-se-iam ponderosas
vantagens; por aquilo que se sabe o andamento geral das estações, e a repetição dos mesmos
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fenómenos, dominantes em cada país, em períodos determinados, mais facilmente o
agricultor dirigiria os seus cálculos e trabalhos, e a Medicina poderia atalhar ou minorar os
danosos efeitos daqueles fenómenos, que por sua influência desenvolvem muitas
enfermidades. “Se possuíssemos (diz um escritor da faculdade) observações médicas e
meteorológicas de alguns séculos, feitas num mesmo país, deveríamos esperar o poder-se
prever a aparição das doenças epidémicas, e dos meteoros que as acarretam, no fim de certo
tempo; e os que fossem primeiramente atacados por essas moléstias não estariam, como
ordinariamente acontece, em maior perigo do que os outros, pois que se conheciam melhor
as causas e os remédios.”
Não ignoramos o quanto muitas e diversas causas influem na constituição
atmosférica; e deixando por agora a influência da lua e de outros corpos celestes, bastava
comemorar as que procedem da indústria humana. A destruição das árvores faz diminuir
consideravelmente a humidade e a quantidade de chuva, que costumava cair no terreno onde
se arrasaram, alterando-se por consequência a temperatura dominante. Os diversos géneros
de cultura numa grande superfície de terreno influem também notavelmente: celebre
astrónomo Carlini, comparando a quantidade média de chuva caída moderadamente no
território Milanez com a de épocas mais remotas, presume que o seu aumento só pode ser
originado pelos inumeráveis canais de rega, com que a indústria agrícola daquele fertilíssimo
território tem coberto a sua superfície, aumentando deste modo a evaporação. Também não
é pequena a causa influente a posição do lugar: por exemplo: a elevação sobre o nível do mar;
a vizinhança de grandes serranias, que resguardam, ou expõem mais particularmente a certos
ventos; a proximidade do mar, de grandes lagos, ou de rios, alteram por tal forma a
constituição atmosférica, que dentro em poucas léguas de distância sucede encontrarem-se
climas muito diversos. Todavia todas estas e outras causas têm o devido peso na consideração
dos sábios; e convenientemente atendidas, posto que dificultem, não tolhem os resultados
das suas observações.
Deixando porém a parte mais elevada da ciência, que, otimamente diz o Sr. Franzini,
se encaminha a Estadística; e tomando a Meteorologia no sentido restrito da palavra, isto é,
como a descrição e explicação dos meteoros, é este um ramo dos conhecimentos tão
deleitoso, como útil: numerando-se entre as suas não menores vantagens a dissipação dos
sustos e preconceitos vulgares, que obstruindo o caminho da verdade, se opões ao progresso
do espírito humano, e deixam em ócio estúpido o entendimento.
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Meteoro é uma palavra, filha da língua grega, que soa o mesmo que – elevado, alto: e por
isso se aplica geralmente aos fenómenos, que sucedem nas regiões da atmosfera; e deu o
nome a ciência que os explica. Dividem-se modernamente em quatro classes.
1.º Os meteoros aéreos, que têm por princípio o ar, como os ventos.
2.º Os aquosos, que são produzidos pela água, como, a chuva, a neve, a tromba, ou manga
de agua etc.
3.º Os luminosos oriundos da Luz; exemplo, o arco-íris.
4º Os ígneos, que procedem do fogo, ou calor, ou antes do seu princípio o calórico;
e tais são, o raio, ou corisco, o Santelmo, ou lume santo dos marinheiros, etc.
Começaremos por um dos meteoros, que pertence a esta última classe, e que é por
certo o mais terrível e ao mesmo tempo o mais sublime de todos os fenómenos naturais.
Antes dos antigos filósofos imaginarem as suas teorias acerca da formação do raio,
Tales de Mileto, que viver 600 anos antes de Cristo, tinha observado que o alambre, ou âmbar
amarelo, adquire pela fricção a propriedade de atrair os corpos leves, que se lhe apresentam.
Esta simples observação, que foi um germe enterrado por vinte e quatro séculos, veio a gerar
um dos ramos da Física o mais curioso e o mais fecundo em resultados, e a dar, depois de
longa série de experiências, a verdadeira teoria da formação das trovoadas.
Otão de Guericke, nascido em 1602, foi o primeiro, que deu a estas experiências
algumas celebridades. Extraiu de um globo de enxofre uma faísca, e apenas foi conhecido e
repetido este resultado, logo a imigração dos homens, comparando a faísca cintilante da
matéria elétrica ao relâmpago das nuvens, suspeitou que não havia diferença nas causas, mas
só na intensidade destes dois fenómenos. Na falta de provas diretas se lançaram no mar das
hipóteses, quando um homem de talento, e de virtudes, Benjamin Franklin 1, dissipou todas
as dúvidas efetuando suas experiências sobre a própria matéria do raio. Saindo de Filadélfia
em junho de 1752 deitou para umas nuvens borrascosas uma espécie de papagaio armado
com uma ponta metálica, construído sobre pequenas varas encruzadas; e foi extrema a sua
alegria quando viu o cordel molhado com a chuva transmitir-lhe o fluido elétrico das nuvens,
e dar faíscas ao chegar-lhe o dedo. Este feliz ensaio foi logo repetido em França por Dalibord,
em Marly-la-Ville, e por Canton, que reconheceu que a eletricidade2 das nuvens era, ora vítrea,
1

Americano dos Estados Unidos, um dos mais distintos cooperadores para a independência do seu país.
Mereceu para a inscrição do seu retrato este verso Latino: Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannis.
“Arrebatou ao céu o raio, e o cetro aos tiranos.” Foi um ativo pregador da moral, um sábio de reputação
universal, e um patriota zeloso.
2
Eletricidade. Denominamos assim um fluido, que a fricção acumulada na
superfície de certos corpos, como o âmbar, o vidro, as resinas, etc. E que lhes dá a propriedade de atrair, ou
de repelir outros corpos. A elevação da temperatura determinada também uma acumulação mais ou menos
forte do fluido elétrico em as nuvens, e produz assim o fenómeno do raio. Ignora-se a natureza deste fluido
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ora resinosa, as quais correspondem, no sistema de Franklin, seguindo pelos físicos ingleses, a
primeira ao que chamam eletricidade positiva, a segunda à eletricidade negativa.
De Roncas, que aperfeiçoo o papagaio de Frankelin, substituindo ao cordel, que é
mau condutor, um fio de metal, obteve línguas de fogo de 9 a 10 pés de comprimento, que
faziam [diz ele] tanto estrondo como tiros de pistola, e posto que se servisse de um atirador
para dirigir as faíscas, era tamanha a violência do choque que uma vez caiu por terra. Assim
o professor Richmann, em S. Petersburgo, foi por imprudência vítima das suas observações.
Até o meado do século passado as teorias sobre este fenómeno não passavam de
conjeturas mais ou menos engenhosas, degenerando algumas em extravagantes; porem a
ciência atual, estribada nas experiências, é menos vaga, e mais cauteloso em seus sistemas.
Conhece-se que uma simples evaporação ou a elevação da temperatura, basta para
desenvolver o fluido elétrico espalhado naturalmente, mas em estado de combinação, na
superfície da terra. Achando-se estas duas circunstâncias reunidas na estação do calor, dão
necessariamente lugar a um despego abundantíssimo da eletricidade: mas no ato da
evaporação, cada ponto do terreno não emitira sempre a mesma eletricidade, uma nuvem se
carregara de eletricidade resinosa, e outra de eletricidade vítrea 1. Estando além disto as
nuvens, por sua natureza húmida, na classe dos bons condutores, tem uma conhecida
disposição para deixarem escapar o seu fluido; mas como se acham envolvidas pelo ar seco,
são suscetíveis de receber uma forte acumulação de eletricidade. Isto posto, se duas nuvens
carregadas contrariamente vierem a encontrar-se no espaço atrair-se-ão mutuamente, dos
fluidos; quando tiverem chegado a alguma distancia uma da outra, e combinação se efetuara
subitamente; rebentara uma centelha, e esta faísca elétrica é o princípio constitutivo do
relâmpago.
Este primeiro efeito é seguido por um estrondo a que chamamos trovão: acerca da
causa deste têm-se imaginado várias hipóteses. Uns pensaram que a centelha elétrica
inflamava diferentes gazes acumulada nas regiões elevadas da atmosfera, e que esta
combinação, que imita os químicos em seus laboratórios, dava lugar a uma forte detonação,
espalhado universalmente. Muitos físicos dão preferência á teoria das duas eletricidades na explicação dos
fenómenos elétricos; outros seguem a de Franklin, que recorre a uma lei pela qual o fluido elétrico tendo a
equilibrar-se, como outro qualquer fluido. Segundo esta, a fricção desenvolve nos corpos uma
superabundância de eletricidade, e então atraem os que tem menos; e logo que o equilíbrio se estabelece,
os corpos são imediatamente repelidos.
1

Observou-se que os corpos leves eletrizados, que o vidro atrai no estado elétrico, são repelidos pela resina
posta no mesmo estado, e reciprocamente. Daqui por analogia as duas eletricidades. Estas reunidas
neutralizam-se, e compõem um fluido combinado; o qual, posto que naturalmente compreendido em todos
os corpos, só se manifesta, quando diversas causas, a fricção por exemplo, o decompõe; e então cada corpo
se carrega da eletricidade, que prefere. É lei constante: os corpos se repelem quando são carregados de
eletricidade da mesma natureza; e atarem-se quando são carregados de eletricidade diferente.
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que se multiplica depois por via dos ecos: outros físicos pretendem que no momento da
produção do relâmpago se faz um vazio, onde o ar precipitando-se ocasiona aquele estrondo,
cuja intensidade é às vezes tão espantosa. Houve também quem supusesse que o ar fechado
no espaço, que separa as duas nuvens, faz esforço para dilatar-se, e evadir-se, no intente em
que as nuvens, cedendo à atração elétrica, se reúnem em um só volume; donde provêm esses
ventos impetuosos, e medonhos furações, que acompanham as trovoadas.
Sem recorrermos porém a outra hipótese nova para explicar o estrondo do trovão,
sabemos que, todas as vezes que se extrai uma centelha de um condutor carregado de
eletricidade, se ouve uma crepitação relativa à força de descarga. Discorrendo por analogia,
que ruído não deverá fazer a multidão de crepitação, que todas reunidas foram uma só
explosão? Pensamos portanto que o estrondo do trovão procede da reunião dos estalidos
parciais, que se produzem sobre as moléculas aquosas, no momento em que se efetua a
combinação elétrica. Uma observação confirma o nosso sistema; porque o trovão e o
relâmpago despedem-se efetivamente ao mesmo tempo. Este facto é tão reconhecido que,
pelo intervalo de tempo entre a vista do relâmpago e a perceção do trovão, se ajuíza da
distância da nuvem, onde teve lugar o efeito elétrico. Observa-se que o trovão se ouve muitos
segundos depois do relâmpago; circunstância, que tem por causa o vagar com que o som se
propaga, comparativamente á rapidez da luz: donde se conclui que quanto mais tempo passa
entre a aparição do relâmpago e o ruído do trovão, tanto mais longe esta a nuvem borrascosa,
e menos iminente é o perigo. Pode avaliar-se esta distância calculando o tempo, que medeia
entre o relâmpago e o trovão, sabendo-se para este fim que cada segundo representa uma
distância de 103 pés, ou 337 metros franceses.
Quanto à causa primeira do ruído, ou crepitação, que produz a centelha, parece
evidente que procede a dilatação súbita do ar, dilatação necessariamente ocasionada pela ação
do fogo elétrico.
Pela palavra raio ou corisco, se entende simplesmente o efeito, que produz a eletricidade
congregada das nuvens, combinando-se com a eletricidade dos corpos, que residem na
superfície do globo. Anuncia-se este efeito dizendo “caiu um raio.” Não deve porém esta
expressão fazer com que se considere a matéria fulminante como uma substancia gozosa que
se inflamasse na altura da atmosfera, e caísse sobre a terra em virtude do seu peso. Hoje só
entre gente muito rude pode vogar a crença de que o raio é certa pedra negra, que muitos
guardavam com superstição como especial preservativo contra as trovoadas. A teoria dos
fenómenos elétricos se manifesta na ação do raio; e as experiências do célebre Franklin
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demonstrou ser a queda do raio realmente uma descarga de eletricidade 1. As mesmas
experiências, repetidas depois por todos os físicos, deram ideia de armar os edifícios com
instrumentos próprios para diminuir-lhes os efeitos. A construção de estes instrumentos, que
se chamam condutores, e guarda-raios, é fundada geralmente na propriedade, de que gozam
especialmente as pontes metálicas de transferir a eletricidade.
As nuvens elétricas se colocam com certas preferência sobre o cume de montanhas,
sobre a copa das árvores, sobre as agulhas dos torreões mais altos, e geralmente sobre todos
os corpos, que terminam em ponta: é por isso extremamente perigoso procurar abrigo
debaixo de árvores durante a trovoada: semelhante asilo tem por vezes sido funesto aos que
o escolheram. Por uma segunda razão devem os viajantes preferir o permanecer em campo
descoberto, e em vez de temer a chuva deixarem-se molhar, e repassar dela; porque o fluido
elétrico se deixa conduzir tão rapidamente pela água, que apenas roça os corpos molhados.
Franklin, em suas experiências, fulminava com a botelha de Leyde um rato seco, que morria
logo, ao passo que outro rato todo coberto de água, submetido à mesma experiência, saía são
e salvo. Portanto, o raio raramente atingirá numa planície os indivíduos afastados dos objetos
elevados, mesmo se esses indivíduos estiverem molhados poderá muitas vezes passar-lhes
pelo vestuário sem os fulminar. É também por esta razão que as trovoadas são menos
temíveis quando acompanhadas de fortes aguaceiros. Finalmente, supondo que não é a
elevação, nem a forma cónica das árvores, que as expõe aos ataques dos raios, a sua
vizinhança seria sempre muito perigosa, devido à extrema humidade que exalam: humidade,
que sem dúvida abre fácil passagem ao fluído elétrico, pois que a água, como já observamos,
é um bom condutor da eletricidade.
Por uma consequência da razão precedente, o fogo deve aumentar a atração elétrica,
não diretamente, mas indiretamente, porque desenvolvendo as partes aquosas dos
combustíveis, estas sobem e formam uma coluna de fumo, que serve depois de condutor à
eletricidade. É portanto prudente desviar [desviarem-se as pessoas], durante as trovoadas das
chaminés onde há lume. A simpatia que o raio nos manifesta com os metais é também uma
advertência para evitarmos cuidadosamente a proximidade dos corpos metálicos. Algumas
pessoas têm o costume de abrirem todas as janelas do quarto em que estão no momento da
trovoada: o que é uma preocupação, porque é o meio de excitar uma corrente de ar, que
pode facilmente atrair o raio. Também é perigoso o correr ao passar por baixo de uma nuvem

1

Esta verdade é palpável para o observador, que sabe apreciar os efeitos de uma bateria elétrica; porque
devemos considerar as nuvens, como imensos recetáculos, onde o fluido se acumula em abundância relativa
à intensidade do calor, ou da evaporação.
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elétrica: algumas pessoas têm sido vítimas desta imprudência. Indicámos estas precauções,
porque a experiência tem mostrado, e nós o julgámos, serem prudentes, mas de modo
nenhum pretendemos que a inobservância dos nossos preceitos seja imediatamente funesta.
Há pessoas timoratas que ficam inconsoláveis apenas ouvem trovejar, e procuram
subterrâneos, e outros lugares para refúgio. Augusto César, segundo refere Suetoni, tinha
medo de trovões, e de relâmpagos, com fraqueza imperdoável até numa mulher: trazia
sempre sobre o corpo uma pele de foca, por a julgar preservativo contra os raios; e à menor
aparência de uma trovoada ia esconder-se debaixo de profundas abóbadas, onde o ruído dos
trovões, e o clarão dos relâmpagos não podia penetrar. O imperador Calígula, monstro de
crueldade, estremecia com os trovões, a ponto de chorar como uma criança ao ver fuzilar
um relâmpago, e cobria a cabeça, pensando aparentemente que assim fugiria ao perigo. Este
receio é bem pusilânime, e denota uma cobardia totalmente indigna do homem. O meio mais
eficaz para não ter medo dos trovões é a constante prática das virtudes: homem de
consciência pura vive necessariamente superior a semelhantes terrores.
Por muito tempo se acreditou que o toque dos sinos desviava as trovoadas; pensavam
que a impulsão, que o ar então experimenta, se comunicava às nuvens e presumiam por esta
forma dissipá-las. Foi necessário o lapso de séculos para desarreigar este preconceito; e
parece que ainda se perpetua em povoações do campo entre algumas nações. Exemplos por
extremo funestos, desgraças frequentes, têm concorrido em apoio da razão, demonstrando
aos sineiros a necessidade de se deixarem ficar em casa, quando troveja. Com efeito, as igrejas
e os campanários são por sua altura naturalmente expostos aos raios: por outro lado o
movimento produzido no ar pela agitação dos sinos não pode ter influência senão sobre uma
nuvem muito próxima, e esta influência é evidentemente contrária à que se espera, porque a
oscilação determina uma corrente, que atrai o raio em vez de o afastar; depois, as cordas, que
têm uma virtude bastante condutora, comunicam o fluído aos imprudentes sineiros, que
morrem assim muitas vezes vítimas da sua ignorância. Não falamos das vibrações
ocasionadas pelo som, porque o movimento, que daí resulta é fraco em demasia para que
possa ter alguma ação sobre massas tão pesadas, e tão densas, como o são geralmente as
nuvens tempestuosas. Demais, esses que se lembravam de tocar os sinos, e os que ainda
seguem essa prática, possuíram por ventura, ou possuem o conhecimento da teoria dos sons?
Seja qual for a origem de tal uso, as autoridades administrativas devem prudentemente
intervir para acabar com ele onde ainda existir.
Julgam muitos, que cada trovão dispara um raio: mas não é assim. A maior parte das
explosões se efetuam em as próprias nuvens; e para haver descarga sobre a terra é necessário
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concorrer uma circunstância rara; isto é, é preciso que a nuvem elétrica passe na proximidade
de um corpo colocado na superfície do terreno. Portanto vê-se que a queda de raios não é
tão comum como se pensa; e esta observação seria bastante para tranquilizar os espíritos
temidos, se a razão tivesse forças para influir neles.
No momento em que duas nuvens eletrificadas se reúnem, as moléculas aquosas
achando-se em certo modo duplicadas, vêm a tomar-se demasiado pesadas para se puderem
suster no ar, e caem logo precipitadamente: por isso vemos frequentemente caírem grossas
pingas de chuva imediatas a um violento trovão.
De ordinário, na aproximação de uma trovoada, experimentamos uma espécie de
ansiedade e de fadiga por todos os membros. Julgou-se por muito tempo que a causa desta
indisposição provinha do aumento de calor: mas observou-se depois que o calor nem sempre
aumenta nesta circunstância; muitas vezes o termómetro tem baixado no instante mesmo em
que os corpos se sentiam mais desagradavelmente afetados. Parece pois que esta sensação
deve ser atribuída à superabundância do fluído elétrico, que então está disperso no ar, e
particularmente nas regiões inferiores da atmosfera. Com efeito, exemplos notáveis nos dão
as provas desta influência da eletricidade sobre os entes animados. Muschenbroeck refere
que por duas diferentes vezes lhes sobreviera febre depois de ter feito um grande número de
experiências elétricas; e muitos físicos têm experimentado, em casos análogos, ansiedade, um
estado de fadiga extraordinário, ataques nervosos, etc. Todavia é muito provável que a
diminuição da elasticidade no ar, que reside na parte inferior da atmosfera, contribua muito
para o efeito de que falámos. Esta diminuição de elasticidade é produzida pelas exalações
mefíticas, que se ajuntam próximo ao chão algum tempo antes de se formar a trovoada, ou
porque o ar superior se acha já saturado delas, ou mais depressa porque esses vapores se
compõem de partículas por tal forma grosseiras que lhes é impossível erguerem-se acima da
terra. Observa-se efetivamente que os pântanos, as cloacas, e outros sítios, donde emanam
muitas exalações fétidas, espalham um cheiro muito forte em ocasiões de trovoada: os
próprios animais parecem pressenti-la: o galo manifesta a sua inquietação amiudando o canto;
a andorinha voa rente da terra; os cavalos escavando o chão com os pés, os bois mugindo,
as ovelhas balindo, mostram vivos desejos de se recolherem. Os animais bravios também
pressurosos buscam abrigo; porque parece que toda a natureza então presente uma crise
enérgica, um transtorno universal. Vendo-se estes indícios, pode-se afoitamente afirmar que
está próxima uma violenta trovoada.
É certo que todo o mundo confessa que os efeitos do raio, os relâmpagos, os ecos
simples ou repetidos dos trovões, são fenómenos majestosos, e que incutem respeito: mas
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também é certo que as trovoadas são de utilidade bastante real. Não somente refrescam o ar,
mas também o purificam de todas as exalações nocivas, que a ação do calor tinha
desenvolvido; depois de uma trovoada o ar fica mais claro, e as flores derramam mais
fragrância: aqueles vapores caindo com a chuva penetram o seio da terra, donde
primitivamente saíram, e a fertilizam. Indubitavelmente o fluído elétrico, que se espalha com
tanta abundância sobre a terra no momento da trovoada, contribui poderosamente para os
progressos da vegetação. E com efeito, está demonstrado por experiências repetidas, que as
sementes ou plantas submetidas ao estado elétrico por muitos dias a fio, durante dez ou doze
horas, germinavam dois ou três dias mais cedo do que as outras sementes, que não tinham
sido eletrizadas; e que no fim de oito dias as primeiras tinham crescido o dobro das outras.
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METEOROLOGIA
2.º
DOS FOGOS, OU LUMES FÁTUOS
APARECEM frequentemente, na altura de poucos palmos acima da terra, umas
pequenas chamas, ou fogachos, leves, e muito brilhantes, que em todo o tempo serviram, e
ainda hoje servem, de texto a infinitos contos vulgares nas povoações onde a instrução não
tem podido desarreigar as ideias, e crenças supersticiosas. Como estes luzeiros em geral se
observam nos sítios pantanosos, nos campos de batalha, e nos terrenos dos cemitérios,
onda se dissolvem os cadáveres por via da putrefação, o povo crédulo e ignorante pensa, ao
aspeto destes fenómenos, que são as almas dos mortos, que se evadem das sepulturas para
virem visitar os vivos. Aqueles lumes fátuos, como se lhes chama, não sendo especificamente
mais pesados que a coluna de ar, que os sustenta, giram para uma e outra parte conforme o
impulso do ar: por isso, quando se chegam para os agarrar, se arredam, e parece fugirem; ao
contrário, se correm adiante deles, vão arrastados pela corrente de ar, e parece perseguirem
a pessoa, que vai escapando. Destas diversas circunstâncias o vulgo tirou por consequência
que as almas do outro mundo fazem estes sinais e fosquinhas aos vivos para as seguirem, e
àqueles que caem na parvoíce de aceitar o convite, ou que são em demasia curiosos, dão
com eles em despenhadeiros, barrancos, ou lagoas; e que então, regaladas com o bom êxito
de sua malícia, testemunham as gargalhadas do seu regozijo: muitos há que asseveram tê-las
ouvido. Que tal era o medo! Quando não são almas de outro mundo são bruxas, que
acodem aos conciliábulos noturnos, e ou meramente por maléficas, ou por se descartarem
de importunas testemunhas pregam as mesmas graças. Enfim as pobres exalações dos sítios
húmidos sofrem por esses campos todos estes aleives. Mas ponhamos de parte estas
patranhas, e tratemos seriamente da indagação do fenómeno.
Os lumes, ou fogos-fátuos tomam muitas vezes a forma de bolinhas, outras fazem o
efeito de uma chama de vela, o que é mais frequente. Também têm aparecido de figura
cilíndrica com dimensões que não são constantes. A luz parece geralmente ao longe muito
viva, mas é sempre de um clarão pálido: e de raro se vê avermelhada. Ora são inteiramente
inocentes, ora seriam capazes de ocasionar inflamação, e incêndio, se pegassem em corpos
bastantes combustíveis. A pluralidade destes fenómenos são instantâneos, mas muito
sucessivos nas paragens em que abundam as matérias fosforescentes que o geram. Às vezes,
no momento de fenecer, soltam um ténue estalido, e dividem-se em duas ou três faíscas, que
se apagam prontamente; também sucede deixarem um rasto de fumo que se dissipa logo. É
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provável que existam fogos-fátuos em todas as estações, tanto de noite como de dia; todavia
somente se observam durante o tempo dos calores, e nunca são visíveis senão depois do pôr
do sol.
Afora os lugares, que já mencionamos, os arredores dos vulcões, das minas de
enxofre, e de diversos metais, são muito sujeitos a estes meteoros. Nas vastas planícies da
Etiópia, na África, brilham em toda a noite como estrelas espalhadas pela superfície da terra.
Na Palestina, na Ásia, idênticos fenómenos cobrem dilatadas campinas, a pontos de cercarem
as caravanas com uma luz desmaiada, mas inóxia, cujo contacto não é perigoso. Os campos
da Itália são teatro de semelhantes meteoros, e as vizinhanças das cidades da Índia Oriental,
nos cemitérios dos Gentios. Em o nosso país não são tão multiplicados: mas há quanto basta
para autorizar entre os crédulos a existência de bruxas.
Análogos a estes fogos há outros metálicos, em as minas, e com particularidades
curiosas: ora parecem chamas ora fagulhas, ora molhos de raios divergentes, e seguem à
superfície da terra a direção das betas, ou veios metálicos, que correm por baixo, e até dão a
suspeitar a sua existência. Com efeito, Depping diz que onde giram estas luzes se pode julgar
que existem betas de substância metálica, ou minerais que despedem vapores inflamáveis.
Algumas vezes formam um espetáculo formoso de globos, de repuxos, de pavias de luz, ou
a aparência de um vasto incêndio; outras vezes são candeias errantes, que de longe parecem
levadas por gente. Finalmente segundo a espécie de metais das minas, assim as cores das
exalações: em muitas minas de chumbo são azuladas, nas de cobre dos Vosges são
esverdeadas; em algumas de prata alvacentas; porém nenhumas tão vivas como as que
volteiam por cima das minas de betume; estas são avermelhadas, e sobem mais alto que todas.
O Streinraben, montanha de Alsacia, em algumas ocasiões parece estar em brasa, porque é
toda composta de minas de cobre betuminosas.
Se considerarmos nas circunstâncias de localidade, e na variedade de efeitos deste
fenómeno, ser-nos-ia fácil assinar-lhe as causas, e compreenderemos que as matérias, que
servem de princípio, ou de alimento aos fogos-fátuos não são de uma natureza única, e
constante. A base destes meteoros é geralmente o gás hidrogénio combinado, ou com as
emanações fosforescentes, que emergem dos terrenos onde algumas substâncias animais e
vegetais estão em putrefação, ou com gases nitrosos ou sulfúreos, que se exalam
comummente nas vizinhanças dos vulcões. Além disto estas exalações vulcânicas podem ser
facilmente transportadas pelos ventos e distâncias consideráveis do lugar da sua origem;
então combinando-se com o gás hidrogénio fosforetado (que se inflama ao contacto simples
do ar, como pode certificar o feito dos fuzis fosfóricos), estas emanações produzem frocos
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ígneos de diversas cores: a luz é pálida, ou esbranquiçada, se predomina o gás hidrogénio,
porque tal é, como se sabe, o esplendor deste gás; pelo contrário é azulada, quando abundam
as partículas sulfúreas, etc.
Os campos de Bolonha, na Itália, em todas as estações do ano, são aluminados por
estes lumes durante as noites escuras: nota-se que são mais frequentes no inverno,
circunstância esta singular, de que se segue que ali serão mais depressa oriundos das exalações
dos vulcões pequenos dos montes próximos àquela cidade, do que das que se evaporam da
terra. É com efeito, pela sua forma em compridos cilindros inflamados, pela cor ora azul, ora
vermelha, se colige, que não têm por princípio as mesmas substâncias das pequenas chamas
leves e descoradas, que giram pelos terrenos húmidos e apaúlados.
É também indubitável que a eletricidade, de tamanha energia, e que se acha disperso
por toda a natureza, contribui poderosamente para a formação deste fenómeno; e dela
provêm os estalidos, que alguns produzem.
Posto que alguns exemplos se citam de fogos desta natureza, que incendeiam os
fogos-fátuos propriamente ditos não manifestam calor algum ao tato; geralmente são uma
matéria luminosa, espessa, e viscosa, que deixou nas mãos uma humidade pegajosa. Este
resíduo, rapidamente esfregado, exala um leve cheiro de enxofre.
É muito difícil agarrá-los, porque a proporção que uma se pessoa se chega, imprime
no ar um impulso, que obriga o meteoro a afastar-se; porém basta dirigir a corrente do ar
para outra pessoa imóvel, para qualquer mouta, para um monte de palha, ou mesmo de
encontro a uma árvore, ou muralha, etc. É bom sempre conhecer o terreno onde se faz a
experiência, porque pode ser na vizinhança de algum charco, ou precipício, onde o ar,
condensando-se pela fresquidão, que provém desses sítios, se agrega em maior quantidade,
e atraia os fogos-fátuos. Aí apagam-se subitamente sufocados pela abundância dos vapores
húmidos que os cercam; pelo que o observador desprevenido, e ávido de alcançar o meteoro,
pode não dar fé do precipício, e arrojar-se nele imprudentemente, comprovando nos ânimos
crédulos a crença comum, e as histórias de bruxas.
Compreendidas bem as causas produtoras destes fenómenos, servirão de
fundamento à explicação de outros, de que falaremos em artigos subsequentes.
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METEOROLOGIA
3.º
DAS ESTRELA CADENTES, OU QUE CORREM

NINGUÉM há que não tenha observado em as noites serenas do nosso clima
temperado esses muitos pequenos globos de fogo, claros, e rápidos, que, surgindo
repentinamente do seio das trevas, se precipitam em diversas direções, descrevendo uma
curva mais ou menos pronunciada, mais ou menos extensa. Estes luzeiros partindo das
alturas da atmosfera, parecem estrelas, que se despegam da curva celeste, para irem através
do espaço ocupara novas posições. Esta analogia lhes deu o nome de estrelas cadentes, ou estrelas
que correm. Frequentes vezes um vestígio luminoso indica o caminho que seguiu o meteoro:
mas esta espécie de rastilho é instantânea; é como um sulco, uma cauda luzente, que se forma
da própria substância do meteoro, e ao mesmo tempo ocasiona a sua destruição.
As estrelas cadentes observam-se em todas as estações, porém mais raras vezes de
inverno que de verão, sem dúvida porque o ar saturado de vapores aquosos impede a
formação do fenómeno. Do mesmo modo, ainda que muitos julguem a obscuridade
condição essencial para a sua origem, nem por isso concluiremos que se não formam de dia.
Algumas observações o atestam. Por exemplo, Gassendi afirma que num formoso dia de
verão, estando o céu sereno, e o ar em absoluta calmaria, viu antes do meio-dia uma labareda
alvíssima, que descia perpendicularmente, e tinha a feição de uma pirâmide cónica e deixava
na passagem um vestígio igualmente esbranquiçado, que diminuía insensivelmente: a final a
chama desapareceu sem ficarem rastos da sua presença. O viajante Bernier conta que
observará o mesmo de dia, por muitas vezes, no império do Grão-Mogol. Os antigos também
o suspeitavam. “Que pensariam de mim (diz Séneca) se eu afirmasse que não existem as
estrelas durante o dia, porque não são visíveis? – Do mesmo modo que o fulgor do sol as
obscurece, e oculta à nossa vista, assim as flamas, e meteoros ígneos, que atravessam o
espaço, são ofuscados pela claridade do dia. – Podem contudo ser visíveis (acrescenta o
filósofo romano) se a vivacidade da sua luz sobrepujar o esplendor diurno. Assim nós temos
visto alguns destes fogos brilhantes na força do dia dirigirem-se, uns do oriente para ocidente,
outros vice-versa”. A quantas patranhas não têm estes lúcidos meteoros servido de texto,
desde os delírios populares até as teorias extravagantes de alguns sábios, aliás de reconhecido
merecimento? – Se nos referimos às ideias vulgares, uma vezes, a aparição de uma estrela
que corre denota o trânsito de uma alma, que voa do purgatório para o paraíso, e os que
observam repetem a usada saudação, que até os rapazes sabem – Deus te guie: - outras vezes
é um santo que vai de jornada a negócio importante, e quaisquer rogativas que se lhe dirijam
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neste passeio, nunca deixam de ser atendidas, assim como um príncipe acolhe as petições
dos seus súbditos quando lhe dá na veneta passear pelos seus estados. Oferece-se só uma
pequena dificuldade, e vem a ser ignorar-se a que santo se hão-se encaminhar os rogos, e de
mais a carreira do bem-aventurado é tão súbita e rápida, que ninguém terá tempo de exprimir
o menor desejo nessa ocasião.
Voltando-nos agora para outro lado: o distinto Mr. Biot na sua astronomia elementar
pensou que estas estrelas cadentes poderão ser fragmentos de cometas, que atravessem o
nosso turbilhão com extrema velocidade, e por isso é tão curta a sua aparição. Para admitirse esta hipótese era necessário explicar a razão porque estes fragmentos de cometas aparecem
sempre da mesma grandeza, com o mesmo esplendor, e com a mesma velocidade; e depois,
que incompreensível rapidez não seria misterioso supor-lhes para correrem num abrir de
olhos centenárias de milhões de léguas! A sua velocidade seria maior que a luz 1.
Os sábios atribuem geralmente este fenómeno à ação do fluido elétrico, que
encontrando matérias húmidas na atmosfera corre as suas moléculas formando uma série de
centelhas em todos os intervalos, que as separam. Esta teoria parece explicar exatamente a
rapidez do fenómeno, mas não parece dar perfeita razão de todas as circunstâncias deste
meteoro. Com efeito, as estrelas cadentes seguem sempre uma linha mais ou menos inclinada
para o horizonte, conforme a força, e impulso do vento, mas o seu movimento nunca é
ascendente. Porém, se a eletricidade fosse a sua causa única, não sabemos porque lei o fluido
se determinará a seguir um movimento vertical, ou obliquo antes que outra direção.
Descartes pensava que as estrelas cadentes eram simplesmente materiais terrestres
erguidas ao ar por efeito da evaporação, e que encontrando o que chamava segundo elemento se
inflamavam, e caíam para a terra em consequência de uma nova combinação. Esta explicação
parece muito natural depois que Volta nos mostrou a arte de imitar estes fenómenos, que
antes dele só a natureza tinha produzido. Toma-se água de sabão, impregne-se de ar
inflamável, isto é, de gás hidrogénio, e soprem-se bolhas semelhantes aquelas que fazem os
rapazes; depois por meio da máquina elétrica toque-se a bolha: uma centelha lhe larga fogo
subitamente, então o globo inflamado de despega, corre um muito longo espaço com muita
rapidez, como o meteoro, e a final rebenta com estrondo.
Quem confrontar esta experiência com o que dissemos acerca dos fogos-fátuos em
o Nº21 deste jornal, facilmente compreenderá que se se ajuntarem nas regiões elevadas da
atmosfera exalações especificamente mais leves que as camadas inferiores de ar, e estas

A luz, segundo o sistema da Emissão de Newton, corre em 13 minutos e 13“ o espaço que nos separa do
sol: isto é, quase 70 mil léguas por segundo. (Nota do autor).
1
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exalações se combinarem com o gás hidrogénio, que sem cessar emana das águas, que
cobrem a terra, e se inflamarem por um efeito puramente elétrico, produzirão assim o
fenómeno das estrelas cadentes. As matérias subtis, que por virtude da sua combinação
tornam as substancias grosseiras das emanações, assaz ténues para nadarem na atmosfera,
sendo uma vez dissipadas pela rápida combustão, as moléculas mais grosseiras se aproximam,
se fazem mais pesadas, e tendem para a terra, seguindo uma linha, ora vertical, ora obliqua,
em razão da força ou nulidade do vento.
Esta explicação, que parece muito plausível, é tanto mais importante, quanto por ela
se pode igualmente dar razão de outros fenómenos análogos.
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