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PROLOGO

^èr||!i^ génio, em j^uji passagem pela terra, é quasi sempre

"^^S perseguido ou desprezado pela geração em que
^' se manifesta; o sôpix) das paixões emmurchece

os louros que o coroam: a inv^eja transforma-lhe o manto

real em ensanguentada túnica.

Que estrella aziaga illumina os passos dos inspirados

idealistas ?

Qual a ra/ão de seus contínuos e profundos soffri-

mentos?

E' que infelizmente as individualidades superiores,

cujo espirito divaga sempre em dilatadas espheras, têem

forçosa necessidade de isolar-se no meio de seus con-

temporâneos, quando não vêem em torno de si quem

lhes possa comprehender o elevado alcance de vistas,

o apurado requinte de sentimentos, a nobre gi^andeza

de suas lucubrações.
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Tornain-se por consequência alvo dos re'inoqiies da

mediocridade incompetente e inei)ta para aprecial-as

;

constitueni-se. mau grado seu. joguetes á mercê dos

caprichos da fortuna, e cobertas de vilipêndios, sob o

l)eso de uma existência ingrata, as sublimes creaturas.

calmas como o sentimento do dever, sobem ao (x(31gotlia

das mais amargas provações e alii morrem, crucificadas,

martyres de seu devotamento á causa da humanidade.

Só os })ósteros. mais cultos com a continua marcha

do jjrogresso, conseguem resgatar do olvido o nome dos

seres privilegiados que succumbem em comj)leto aban-

dono, e sobre suas desconhecidas campas erigem, em

mármore ou em bronze, eloquentes testemunhos de sua

admiração e respeito.

Os centenários são grandiosas manifestações de

a[)reço ao mérito real : cada geração, ao passar, paga-

Ihe o seu tributo da maneira mais condigna de suas

adiantadas luzes.

C) [)resente século, tào fértil em arrojados coni-

nicttimentos. tào rico de maravilhas que assombram,

d<'staca-se ainda das eras i)rec.edentes . não só pelas

sympathias dt* toda ordem com (pie em vida cerca as

sunimidades litterarias:, como ])ela sincera veneração que

consagra aos mortos illustres.

(D talento é acatado como um titulo de nobreza;

a instrucçào dissemina-sc poi- todas as camadas sociaes,

desde o palácio á choupana, á semelhança da luz que

assim como ilhimina a su[)erticie do globo, brilha na

laiitorna i]i)< (jiic tral)alham nas galenas subterrâneas.
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Todas as nações tMii (pie pr('])()n(leram as Ifttiiis.

festejam os centenários conio datas memoráveis na ]n>-

toria da luunanidade.

Km lsr)í) a Allemaidia, cuja littciatura tão saliente

se tem tornado pelo avultado numero de pliilosophos,

celebrou com extraordinária })om|)a o primeiro cente-

nário de Scliiller, o poeta trágico, considerado refor-

mador do tlieatro allemão.

A Inglaterra, a seu turno, em 18(14. no tri-centenario

de Shakespeare, esqueceu por um momento suas altas

transacções commerciaes e prestou devida homenagem

á memoria illustre do auctor do Macbeth e OtheUo.

A nacionalidade italiana não permaneceu indiíferente

a tao estrepitosas festas e em IHO") congregou seus litte-

ratos e pagou também reverente triljuto ao génio, com-

memorando com enthusiasmo nacional o sexto centenário

do divino Dante.

A França, justamente ciosa de suas glorias, nào

(piiz deixar passar desapercebido o primeiro centenário

da morte do maior critico (pie teve o século passado e

(pie cingio a trijdice coroa de philosopho, poeta e his-

toriador, Voltaire, cujas idéas ousadamente francas

operaram a revolução cpie transmudou a face politica

da Europa ; e em LSTH, diante do Pantheon que guarda

tão preciosos restos, dei)OSÍtou sobre o tumulo do grande

homem os mais expressivos testemunhos da admiração

universal.

Ha nada mais solemne do que o congraçamento de

milhões de individuos, de diversas nacionalidades e re-
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ligiòes «lifferentes. unidos na mesma idéa de tributar

homenagem a nm liomem, cujo nome os deslumbra com

o fulgor de seu génio?

Camões mereceu tambeni ser objecto de ])reito

nniversai no tri-centenario de sua morte, em 10 de

Junho de IS.sO.

Aj)reciando ligeiramente sua biogra]ihia, vejamos

quaes as circumstancias que determinaram o appareci-

mento de tamanho vulto.

II

Elle não teve. como Petrarcha, em um dia triumphal,

a suprema lioura de subir ao Capitólio, para cingir na

fronte a c<jrôa de louros destinada á consagração de

seu L^enio: coidiecedor de todas as scieiícias em voga

no seu tempo, nào lhe coul)e a morte gloriosa de Vol-

taire, ao som das homenagens )»ublicas, ruidosas, enthu-

siasticas. (|ue prostraram para sempre o auctor da Zaire

aos oitenta ainios (!<• idade.

Pertencia ao numero dos engenhos infortunados que

succumbem ou loucos como Tasso, Chátterton e Gilbert,

ou entreg-ues a todos os horrores da miséria como Ho-

mero. Milton e Dante.

Mas tudo sottVeu com valoríjso animo, sem manchar

os louros de sen talento na baixa subserviência, na servil

adula(;ão á fidalguia orgulhosa de seus brazòes.

l*oeta de lija teiu])era, Camões não tinha a predis-

])osirno syb;iiita de um ])rovencal. nem o enervamento
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íi|);ii\()ii;i(l() <|ii<\ siil)jiiL;;ni(lo os soiitidos. actua s(»])rf' as

faculdíulcs. tolliciido-llics d (IosciinoIn iiiiciito,

Auctnr (Ic voltas. (H'l()<»"as. autos c caiK^-õos ])astoris,

soube, oní occasiào pro])ria. dos|)ron(ler-se da iriusa

hucolicn. abandonar a <(f/rfsfr arma (ut franfa nula, \)í\vií

trausi'(Mider ai'i'i'))atado uas a/as da lama. ctiiboccando

aos (|uati'o ventos (( tnlxi ((inoni c hrUicosn. (jiir o jtcito

(i{< <')}<!(' (' a (ôr (10 t/f^fo miiild.

() valente soldado de Ceuta, nnitilado em eondiate

contra os niai-roíiiiinos. era um esforc;ado guerreiro, um
atldeta digno de disputar a victoria nos certamens dos

jogos olympicos.

Sua obra |)i'iina retrata-o pliysica e moralmente:

cremos vêr ])al])itar naf|uella fortt^ individualidade toda

a alnui de uma. grande nação.

Quando Poi'tugal. no apogéo de suas conquistas de

navegação, em pleuo fidgôr de suas glorias maritimas,

havia feito tremular o pavilbão das quinas nas inliós-

pitas paragens d'Africa. nas uberiimas regiões d'Asia e

America, bem como em uma jiai^te da Oceania; quando

[)or sua coragem ampliara descommunalmente as raias

de seu poder, avultando no mappa das nações como

uma jioderosa potencia: n'essa época notável da maior

grandeza luzitana, é que elle appareceu como uma

vigorosa personificação do espirito (pie então animava

a pátria dos Castros e Albuquerques.

Os acontecimentos de ordem elevada não passam

desapercebidos na superfície da terra : ou perpetuam-se

na tradição popular, transmittidos de bocca em bocca
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ás gerações subsequentes, ou etornisaiii-so no niannore

(los escnl[)tores, nas telas dos grandes mestres, nos iioe-

nias imniortaes, que resistem ás vicissitudes do tem])o.

Em ])resença de assombrosas façanhas, Camões com-

])reliendeu que o maior serviço que poderia. ])restar á sna

j)atria, era eleval-a immorredouramente ])erante o nuindo

e ])erante a posteridade, decantando seus feitos em

sublimado metro.

A ])asHagem ás índias ]^e]() cabo (Li líoa Esperança,

realisíida jior Vasco da (lama. servio-llio de assunq)to

piiii(ij)al ))ara a confecção da magestosa epopéa.

O ])oema os Liiziaãas, em suas admiráveis paginas,

não se limita a nari-ar com arte e imaginação os epi-

sódios da grande viagem de um a outro oceano: re-

monta-se á descripção summaria, mas patriótica, de todos

os acontecimentos memoráveis que dão realce á historia

lu/itana,

Vasco da (iama. tão i)reconisad<) ])elí) oníinentí^

poeta, symbolisa, nilo simplesmente a coragem de um

ousado e forte uiariíilieiro : mas a índole férvida e em-

jirehen<le(lor;i (pie distinguia, os ])ortuguezes do século

XVÍ; Camões nno procurou celebrisar somente o nome de

um grande almirante; mas levantar sobre indestructivel

pedestal a grande/a de energia 'e vitabdade manifestada

com tanto esplendor i)or uma nação circumscrij)ta em

tão estreitos limites geographicos.

Kem a llespanha, nem a Erança. nem a lt;dia,

tinham a])resentado ainda oljra littei-aria de assumpt(j

exclusivamente éi)ic(): Camões foi ])ortant() o primeiro
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lioiiiciii (pie (Mil liiigiui lUio-liitiiui tomou sobre si einprcza

dv taiitu inaguitiido,

A littenituia iraquellc século seguia de ])erto os

modelos romanos e gregos, imitando as eoiiH)osi(;Ões

antigas que gosavam de nuiis nomeada.

Jloiisard na Frain^a, Sannaz/aro na Itália, (Jaici-

lasso na Hes])anlia e Sá de Miranda em Portugal, colhiam

ins])iia(;òes nos livros latinos, adaptando suas ideias

aos velhos moldes coiivencionaes. já corroidos pelo tempo.

])'entre a multidão dos imitadores destacaram-se

talentos transcendentes que por sua originalidade con-

seguiram imprimir nova íei<^'ão á litteratura^ tornando-a

livre e independente de formulas antiquarias.

Arvoraram bandeiras de revolta Rabelais na França,

Shakespeare na Inglaterra, Tasso na Itália, Miguel Cer-

vantes na Hespanha e Camões em Portugal.

Surgiram assim, em um dos ca^cIos mais luminosos

por que tem passado o espirito humano em sua pro-

gressiva marcha, constituindo-se alma da Renascença,

talentos verdadeiramente encyclopedicos, que prepararam

com suas producçôes geniaes a educação intellectual dos

séculos seguintes.

Na terra do exilio, atormentado de contrariedades

materiaes que lhe amarguravam a existência, no isola-

mento da gruta de Macáo, ouvindo o bramir tempes-

tuoso das ondas a despedaçar-se d'encontro á costa, é

que elle quiz dedicar á pátria, que o repellia. um im-

l)erecivel monumento, que lhe desse celebridade e gloria.

Ahi foram produzidos os Lusíadas.
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III

Nas vastas (Iíiikmisõcs de uma ('[>np(''a icvclou toda

a i)ujan(;a de sou [XTCgiiuo ciiiienlio. A verídica descri-

pção de tciíipeístadcs c a ])iiituia (juc nos a])resciita do

gigante Adamastor, denunciam (jue tão assombrosos fjua-

di"()s foram feitos com a niagestade olynipica do ])incel

de Miguel Angelo.

K' (jue elle liavia tandjem d()l)rado o cal)o das Tor-

mentas, e expei-imentado, sob a inclenuMicia dos ventos

e das vagas, a sensa(;ão ({ue se a[)odera do homem em

presença da immensidade profunda, apparentementc in-

finita. 8eu es[)irito de guerreiro possuio-se dos soberbos

pensamentos (|ue a vista do oceano desperta em todas

as almas impressionáveis; concentrou todos os s(jns da

imponente orchestra (pie o mar entoa (juando a ])rocella

o revolve, e desfeiio na lyra divinamente ins])irada cantos

tpie lend)ram a es[)]endida magnificência da íliada de

Homero.

De volta no pai/ natal. otVei'eceudo seu ])oenui ao

joven l\ei I). Sel)astião, o abandonado da Ibrtuna o íez

com esta sobranceriíi, pro[)ria de um caractei- nobi'e-

mente altivo :

Vereis ainúr da pátria iifin niuvido

De incniio vil; mas alh» e ipiasi eterno:

(hivi: )|iu' iià'i vereis eom vãs lat^aiilias

l*haiitasticas, íiiigiilas, mentirosas,

Louvar os vossos, como nas estranhas

Musas, de en;rrandccer-sc desejosas;
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As verdadeiras vossu'; são tainanlias,

Que exeeilciii as sonliadas, labulosas,

Que excedem Kodaiiiontc e o vão Kiij^iiro

I"] Orlaiulo. ilida (jiic Inra vcnladciro.

NTu) (•s[)(.>ravu i'c!cuni})eiisa algimui i[\w llii; niiiiorasso

os rigores da sorte; prevendo (|iio obteria como galardão

o iii('nos))i'e/o do seus coiíii);itiiotas, exclainou. ciii uma

das oitavas iiiiacs do ])ooma:

Jsào mais, Mii-^a. não mais: <[ue a lyra ti'idio

Defitcmpcrada e a voz onrouquocida,

K uào do canto, mas de ver tmo venho

'Cantar a gente sxzrda e endurecida.

O favor, com que mais se accendc o cíi!.'(idio,

Não no dá a pátria, não; (jue está mettida

No gosto da cobiça e na rude/a

l)'uma austera, apagada c vil tristeza.

K não teve infelizmente, em reti-ibiiieão ao seu

immeíiso serviro. o favor com que nuiis se accendc o ciif/citl/a.

A pensão (|ue lhe foi coneedida. e(pdvalente a pouco

nuiis de (piarenta réis diários, não impcdio que^o poetn^

por intermédio do escravo António, mendigasse á noite

nas ruas de Lisboa e fosse em fim \)C{\\v descanro e

agasalho ao leito de um liospital.

Eis como o notável litterato írancez ]\ír. Simonde

de Sismondi. em siui oln-a De la ii/írra/are da. niidi de

CEarope^ ex})rime-se acerca do infortúnio (jue acom-

panhou os últimos dias do auctor dos Laziadas:

„Camões viveu ignorado e morreu miserável, apezar de ter dado,

desde seus pi'imeiros annos e antes mesmo de sua viagem ás Índias,

provas de prodigioso talento para a poesia.

Seu poema, de cpie se fizeram duas edições em 1572, não attrahio sobre

o poeta a attengào de seus compatriotas, nem a munifi':encia do j)rineipe;

e durante os oito annos que viveu ainda, manteve-sc por meio de esmolas

(pie muitos davam, não ao poeta immortal, ao homem que tinha illustrado

sua pátria; mas ao escravo desconhecido que em beneficio d'elle vagava

pelas ruas, sem ousar pronunciar-lhc o nome ..."
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Sainiu'1 Siniles. (>ni uma de suas importantes obras,

querendo ])rovar a pouca considerarão em que era tido

o ])rincij)e dos poetas ])ortuguezes, cita o seguinte facto,

(|ue SC acha igualmente reproduzido no Giaiid Victlon-

iiairc ruivcrsvl de Tierre Larousse

:

.,Utii favallciro fliaiiiado Iluy da Cainaia. iiulo á casa de CamõeR

]iara (|iic lhe traduzisse em versos os sete psaliiios peiíiteiu-iarios, o poeta,

er}riieiido a caliera do miserável eiixerg;ão em (jue estava deitado, exclamou,

apontando jiara o seu íiel escravo: „Quaiido íui ])Oeta, era uio(;o, feliz e

amado pelas damas; mas agora sou apenas um desgraçado! Olhe, alli está

meu pohre António a pcdir-me alguns reaes para comprar carvão, e não

tenlio para lh"os dar." O cavalleiro leeliou o corac^ào e a bolsa, c sahio!

Assim eram os grandes de Portugal !"

IV

o ;ininr da laiiiilia. o aniôr da pátria, o nmôr da

gloria, os maiores sentimentos (juc podem encher o

coraçHo de um homem, não lhe adobaram as anuirguras

do viver continuamente afanoso.

A paixão veliemente e profunda, (pie luitrio por

uma mídher, por isso mesmo que foi correspondida em

toda sua i)lenitude, levou-o ao desterro em Santarém.

Cíitliarina de Athayde não pôde, nem devia ultra-

passar conveniências defamilia para abertamente lan(;ar-se

nos braços d'aquelle (pie lhe otterecia, em troca de seus

sorrisos, algtima cousa de ])recioso e raro — a iinmor-

t;di(lade de inn nouie.

O enthusiasino ardente (pie alinu-ntava pela. ]);itria,

tendo j)(ir(( scrril-a hniro ás iirnids fci/o c para catttal-a

nini/r (is uias<is dada: o ardor nobremente levantado

(jue manifestou em todo o seu poema pela gloria luzi-
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tmin. íoi liem dcpri^ss;! ti-.-msínniiado ii:i iii;iis just;i tris-

tozn, VíMido vnto o ;il)ati(l() (Mti Alcac(M'-J\('])ir o j^loi-ioso

pavillião oin cujas (l()l)ras prcícrio aiiioitalliar-sc , a

entregar-so cõiiio escravo a. estrangeiro (lomiiiio.

O desejo de popidaridade. ]>ecidiar íi todo lioiiiciti

do lettras, que sente uecessidade de ver secundados os

esfor(^'OS intellectuaes poLi acceitaçrio pul)lica, aferidora

de seu mérito; essa justificável aspiração foi desde logo

suftocada pelo deplorável abandono em ([uv vio-se, sem

estimulo por i)arte de seus contemporâneos e sem suffi-

ciente protecção da magestade real.

Camões viveu em urna época de ])erfeito oljscuran-

tismo; a ignorância como uma grande nuvem sombria

toldava os horisontes de Portugal; d'entre seus com-

patriotas nenhum se destacou capaz de apreciar toda a

extensão de seus conhecimentos.

Pelo seu talento especial, constituio-se a mais evi-

dente personificação de seu século.

Na phrase colorida e elegante de Alvares de Azevedo,

„Camões em tudo e sempre foi um reflexo de glorias,

foi um cavalleiro a quem as fadas segredaram uma coroa

})ara desfolhar aos pés da pátria, foi uma alma épica

que em seu presentir de poeta vira em seu livro uma

d'essas glorias cosmopolitas com que todos os povos,

todas as gerações se lauream."'

D'eiitre todas as cousas ephemeras de nossa precária

existência, só a gloria de um poeta notável como foi

Camões, permanece immortal.
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A íani;i dos lioróos qiio so tornnrínn celebres ])elns

armas. ])assa. é verdade^ ])ara os dimiiiiids da liistoria;

mas iiao desj)erta entliusiasmos em cora(^ues })rogressistas,

])()r(|iie a intervenção da foiea bruta no contliettj das

iiaer^fs tende a desaj)])areeer completanK^iite. eonio con-

M'<|iit'iieia (bi evobiçrio (b) esj)irito liiiniaiio.

Os generaes transniittem ás geraí^oes ])()st(M'iores

unicaiiuMite seus exempk)s (b' lieroioidade . (jue se-

jnelbaiii siim|)tuosos trojjliéos niaii(liatb)s (b' sangue: ao

])ass() (|ue os |)liib)soi)bos. os sábios, os poetas, legam á

bumaiiidade. nào sóínente a grande/a de seus exemplos,

a rara al>nega^-no revelada em luil infortúnios: mas apro-

veitáveis svstemas de idéas, sciencias novas (pie ampliam

coiisidfravebiieníe a, <')il)ita (b> sabei' biimano e ])oemas,

como (IS Ijiciddiix. cujas magestosas e ])atrioticas bai'-

iiioiiias impiimem-se no coração de to(b)s os ])0V0s.

São raros os poetas fpie se tornam po|)ulares em

todas as lingiias: Camões conseguio obter tamauba gloria

|)cl<» <b'senvolvimento e bejlissimo realce (pie soube dar

á lingua. portiigncza. )»ehi originalidade da concepção,

barmoiiia do metro e \i\issimo colorido das imagens.

1'] c()iiinio\ente lblbear-s(^ a imp(»rtaute obra do

Viscítiide de .1 nrouieiiba sobre Luiz de Camões e vi''r-se

o asidtado numero de notabibdad(>s littei-aiias (pie ou

tra(bi/iram ou commentaram os Liniadas. ou c()iisagrai'a*v.

ao bardo ])ortiigue/ as mais (Mitlmsiasticas a))ologias.

('onío ('• arlisticamenle Ixdlo (.) soiieio de 'J^onpiato

Jasso. (pie (•<mie(;a :
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Vasco, lo cui felici ardite antenne

In contro ai sol, che ne riporta il giorno,

Não podemos furtar-nos ao desejo de trasladar para

aqui a excellente traducção produzida pelo poeta por-

tuguez José Ramos Coelho

:

Gama audaz e feliz, que o mar sulcaste

Por vêr o berço d^onrle o sol nascia,

E aftrontaudo outra vez a equorea via

A' terra onde elle morre emfim tornaste:

Mais das ondas a fúria exp"rimentaste

Do que Ulysses, entregue á sorte impía.

Mais que Enéas assumpto á poesia

Na tua grande empreza tu legaste.

Mas ora de Camões a musa sôa

Tanto em seu alto brado glorioso,

Que inda mais longe que teus lenhos vôa,

E ás nações o teu nome já famoso

Leva cingido de perpetua c'rôa

No seu canto sublime e sonoroso.

V

Era impossivel que Portugal deixasse de solemnisar

com brilhantismo o centenário do cantor de suas passadas

glorias. Contando em seu seio talentos de primeira plana,

taes como o Visconde de Juromenha. o erudito panegy-

rista de Camões; Mendes Leal. o valente propugnador do

theatro portuguez: o Visconde de Benalcanfor, o elegante

auctor do interessante livro De Lisboa ao Cairo; Camillo

Castello Branco, o mais fecundo dos litteratos portu-

guezes: Theophilo Braga, o eminente philosopho posi-

ti\àsta. poeta e consciencioso historiador ; Pinheiro Chagas,

uma das mais bellas aptidões litterarias que sinceramente

3
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admiramos: Thomaz Ribeiro, o popular poeta do J)./rt/ywe :

Eamalho Ortigão, o critico que melhor tem compreliendido

e desempenhado a difficil missão de doutrinar por meio

da analvse escrupulosa dos factos; Adolpho Coelho, o

respeitado philologo; Guerra Junqueiro, o poeta de

superior inspiração e um dos mais ousados batalha-

dores da geração actual; Latino Coelho, o abalisado

publicista, vantajosamente conhecido por seus impor-

tantes estudos históricos e biographicos ; Júlio César

Machado, o gracioso e popular folhetinista: Oliveira

Martins, o espirito educado nas modernas idéas scien-

tificas, auctor de apreciáveis estudos sobre historia pátria

e anthropologia; Luciano Cordeiro, o illustrado critico,

auctor dos Estros e Palcos; Souza Viterbo, o medico,

poeta e distincto escriptor politico; Palmeirim, que se

mais se dedicasse á poesia i)opular, tornar-se-hia o

Béranger portuguez; Magalhães Lima, o intelligente e

esforçado jornalista; António Ennes, o festejado dra-

maturgo, auctor do VaraJijtico, Lazaristas e Eiufeitados;

António Rodrigues Sampaio, o illustrado decano dos

jornalistas portuguezes; João de Deus, o adiantado

educador da infância; D. António da Costa, o ])ro-

fundo historiador dos Três Mundos; Guilherme de Aze-

vedo. o inspirado poeta realista, auctor da Alma Nova;

Bulhão Pato, o auctor da graciosa Faqnita e do

curioso livro de esboços biographicos intitulado Sob os

Cfiprcstcs; Gomes Leal, o poeta das Claridades do Sul

«' da Trairão: Anthero do Quental, o profundo realista

das Odes Modernas; Eça de Queiroz, o talentoso intro-
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(liictoi- (lo estylo Zola em Portugal, como testemunham

seus rouiances realistas Crime do Padre Amaro e Primo Ba-

zilio : António de Serpa, »Iayme Seguier, Alexandre da Con-

ceiçrio, Dr. Bocage, Serpa Pinto. »layme Batalha Keis, Ma-

cedo Papança, Ernesto Cabrita, Barão de Roussado, Pedro

Ivo, D. Maria Amália Vaz de Carvalho. Amélia Janny,

Guiojnar Torrezão, e tantas outras intelligencias mere-

cidamente respeitadas; Portugal, assim enriquecido de

tantas illustraçõeS;, assumio, como lhe competia^ eleva-

dissima altitude na magnificente festa que realisou em

10 de Junho de 1880.

E' para nós extremamente grato consignar que o

Brazil coUocou-se na mesma altura, auxiliado pelo nobre

e vehemente patriotismo dos portuguezes n'elle residentes,

especialmente d'aquelles que compõem o Gabinete Por-

tuguez de Leitura, instituido no Rio de Janeiro.

VI

Eis finda a tarefa que nos impuzemos, como uma

sincera homenagem ao primeiro épico da Euro[)a meri-

dional.

Apezar da incomj)etencia de nossas palavras, foi

com o mais justo desvanecimento que accedemos ao

delicado convite de prefaciar este livro — honrosa

expressão do progresso intellectual de minha provincia^

que attestará aos séculos vindouros quaes os sentimentos

da geração actual para com a memoria do illustre poeta
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portuguez que mais soube elevar o nome da pátria de

nossos avós.

A capital do Rio Grande do 8ul^ tomando pnrte

lia festa grandiosa e imponente que em 10 de Junho

de ISSO celebrava-se em Lisboa, Kio de Janeiro e em

nuiitas outras eidades d^aíjuém e (Valem Atlântico, quiz

])atenteíir de uui modo digno de si (]ue u'este angulo

do lm{)erio costuma repercutir com sonoridade o echo

de todas as idéas generosas e sympathicas que formam

apanágio da moderna civilisação.

Se conseguio tão nobre fim, dizem-n'o elo(piente-

mente as paginas que se vão lêr, productos de muitos

talentos esforçados, que patrioticameute contribuiram

piira (pie o f(>stival em honra de Camões, pela fórina

como foi realisado, se tornasse digno de per))etuar-se

nos indeléveis caracteres da imprensa.

Honra a todos aíjuelles que em nossa terra natal

souberam acatar com veneração a memoria de Luiz de

Camões: seus nomes acham-se registrados n'este livro

como os representantes da geração contemi)oranea, com-

posta de todas as nacionalidades, que conseguiram comme-

morar dignamente o esplendido triumpho das lettras sobre

a instabilidade de todas as outras glorias mundanas.

Torto Alegre, 5 de Janeiro de 1SS2.
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À

<t^^^^eunindo em' iim só corpo os documentos avulsos

^®í^^fâ, da breve historia do centenário de Camões em

Porto Alegre, resgatamos ao oblivio ou á ephe-

mera duração da imprensa diária, muita pagina brilhante,

bafejada pela inspiração e pelo estudo, consagrada á

commemoração do secular evento.

D'est'arte depomos, junto do monumento quasi

ecuménico, erigido por esta occasião á memoria do

poeta que mais alto celebrou as glorias e o amor da

pátria — como testimimho de um culto ardente — as

oblações enthusiasticas que encerra o presente livro e

que foram votadas n'esta capital á glorificação do homem

e do poema que o eternisou.

Damos principio á recopilação, transcrevendo um

artigo da Gazeia de Porto Alegre, entre nós sempre a

primeira em todas as iniciativas progressistas e civili-
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sadoras, devido á penna provecta e amestrada, familiar

com todos os assumptos, de seu redactor o 111'""- Sr.

Carlos von Koseritz, e que, havendo sido como que o

ponto de partida dos factos que aqui se condensam,

cabia-lhe figurar á frente d'elles.

Começando d'alii em diante o natural desdobra-

mento dos mesmos factos, finda aqui o objecto d'estas

linliaS; pois que estão dadas as indispensáveis expli-

cações.
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«A 10 de junho do corrente anno completam-se 300

annos que expirou, seguudo uns em sua pobre casa da

rua de Sant'Anna em Lisboa, segundo outros no hos-

pital publico d'aquella cidade, o principe dos poetas da

lingua jjortugueza, Luiz de Camões.

«Não só Portugal, mas todo o mundo civilisado

vai celebrar este auniversario.

«A Allemanha, a França, a Inglaterra e a Hespanha

vão commemorar dignamente a morte do auctor dos

Lusíadas e têem razão para isso, porque Camões é um

d'aquelles génios cuja pátria é o mundo, como Shakes-

peare^ Goethe e Molière.

'<0s Liiziadas, traduzidos hoje em mais de vinte idio-

mas, havendo até uma traducção hebraica, deram corpo

e alma á litteratura portugueza, nulla até então, e lhe

assignalaram lugar proeminente no progresso litterario

universal, imprimindo-lhe até hoje a feição de classidade,

que a distingue quando manejada por verdadeiros poetas.

«Camões é a primeira gloria de Portugal, como

também é a primeira gloria litteraria do século XVI
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em todo o universo, porque os Luziadas assigiialam o

começo da renascença litteraria da epocha.

«Este grandioso movimento, que devia transformar

a base do mundo intellectual. foi iniciado por Camões,

e é esta circumstancia que dá tamanha importância á

sua clássica obra.

<E' por isso que vemos em muitos paizes da Europa

prepararem-se solemnidades para commemoração do ter-

ceiro centenário do dia em que expirou o maior génio

portuguez de todas as epochas.

«^No Rio de Janeiro também preparam-se alguns

actos públicos de commemoração, sob a iniciativa de

associações portuguezas; não nos consta, porém, que

por parte do elemento nacional haja alguma iniciativa.

E no emtanto devia havel-a, porque as glorias da

mãe são as do filho e Camões pertence tão bem ao

Brazil. como a Portugal.

«Parece realmente que o máo destino que em vida

pesou sobre Camões, continua ainda 300 annos depois

de sua morte.

O centenário do Cysne d'Avon (Shakespeare) abalou

os Estados Unidos, que. filhos da Inglaterra, consideraram

tão sua aquella gloria, como o era da velha Albion.

' Pobre Camões ! Ha 300 annos que elle dizia ao

insolente fidalgo Ruy da Camará

:

„Senhor, quando eu fiz esse poema e esses versos, era moço e favo-

recido das damas, e tinha o necessário á vida; e agora não tenho espirito

nem contentamento para nada, porque tudo isso me falta e em tal miséria

me vejo, que ahi está o meu .\ntonio a pedir-mc dinheiro para carvão e

nâo tenho para lh'o dar.''
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«Hosôn, íiiiula liojo, como mu roniorso eterno para a

limiiaiiid.ide. a triste liiignageni da, celebre canção XI:

Qiio segredo tãi) ardiio o, tão proliimln !

Nascer ])ara viver, e jiara a vi<1a

laltar-mo (luaiito o iniindi» tem para ella!

E não poder pci-del-a,

estando tantas vezes já perdida.

As aiiiias qu"eiitào lielio, i; o ]iào (|U(' cdino,

laurinias tristes são, que eu niinea domo,

senão eom fal»riear na pliantasia

pliantastieas pinturas d'aleuria!

<8iiii. axinelle immortal génio a quem Gonsalo Coi-

tinlio i)nz o triste e})itapliio:

Aijui jaz Luiz de ('an)nes

prineipe

dos poetas de seu tempo:

viveu ])ol)re e miseravelmente :

e assim morreu.

aquelle immortal génio, dizemos, soffreu immensamente

durante a vida, e ainda depois de sua morte a indiífe-

rença de descendentes luzos lhe fere a memoria

!

< Quando a Allemanha, a Inglaterra, a França e a

Hespanha se i^reparam para commemorar o centenário

de Camões, conserva-se o Brazil quasi inteiramente in-

diferente.

«Parece impossivel e no emtanto é real.

«O centenário de Camões não occupa a nossa im-

prensa, entretida em importantes discussões politicas,

ninguém cura d'aquelle anniversario e por muito favor

se transcreve inna ou outra noticia que folhas portu-

guezas dão sobre o assumpto.

'Não é esta a attitude que compete ao maior paiz

em que predomina o idioma portuguez.

4



n o CENTENÁRIO

«Camões é taniboni uma gloria nossa p todos quantos

falíamos e escrevemos portiiguez, devoínos celebral-o.

'<Não sigamos o exemplo de indifferença que nos dá

a corte; demonstremos aqui^ mais uma vez, que a pro-

vincia do Rio Grande é uma das ])rimeiras no movi-

mento progressista do pensamento brazileiro.

'Temos uma activa, numerosa e illustrada imprensa;

temos sociedades litternrias, tanto a(pii, quanto nas

outras cidades da proviucia; temos aqui uma academia

frequentada por centos de cultores de lettras i)ortu-

guezas, — não nos fiiltam, j^ois, os elementos para sole-

mnisarmos o centenário de Camões.

Dirigimos um solcmne appello á imprensa da \)Vo-

viucia, ás sociedades litterarias, á mocidade estudiosa,

]iara (pie, fundindo-se os esforços, consigamos solemni-

sar de maneira digna o centenário do rei da littera-

tura luza.

'Não llie podemos erigir estatuas, mas podem cele-

brar-se sessões publicas das sociedades litterarias e a

imprensa pode n'aquelle dia dar edições especiaes de

suas folhas^ dedicadas á memoria do grande luzitano.

' O fpie é necessário, é que a i)rovincia do Rio Grande,

viiil e progressista como é })or Índole, não deixe ])assar

sem commemoração o centenário do cantor dos Luziadas.

«A Gazeta lança apenas a idéa; da illustração e do

patriotismo dos seus collegas da imprensa diária, es[)era

ell.-i o desenvolvimento (Vesta idéa e o necess;ti'io a|)poio

|)aja (pu^ ella s(í toruíí uma realidade.

Ks))eraremos em vão?
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Que o iligauí os collcgas, que o diga o Parihenon,

(luo o (ligíi ii mocidade académica. . .

«^Não; ostaiiKJS certos que não será em vão.

< Nosso appello será ouvido e attendido>.

(ia:ct(i de Viulo Alcfjrc. de íiH de fevereiro de 1B80.

Com a devida veniii, rectificando o equivoco em

(jue laborava o illustrado redactor, affírmamos que ao

tempo em que se publicava o seu artigo, o Brazil não

])ermanecia indifFerente ao magno acontecimento; mas

])re})arava-se i)ara solemnisal-o com o máximo esplendor,

cabendo a primazia ao Gahinefe Portuguez de Leitura no

Bio de Janeiro, ao qual se deve a impulsora iniciativa.

Diversas provincias^ como Pará, Maranhão, Baliia,

Pernambuco, Minas Geraes, S. Paulo e Paraná^ identi-

ficadas na mesma idéa. reuniam do mesmo modo ele-

mentos ])ara a glorifica(^'ão do centenário camoneano.

Feito este levissimo reparo reclamado pela justiça,

l)roseguimos.

O eloquente appêllo não foi effectivamente des-

attendido.

Apoz alguns dias, como (pie de preliminar prepa-

ração, a idéa irrompeu abraçada geralmente, e, a 8 de

abril, constituia-se a commissão destinada a organisar

a commemoração centenária.

Composta de brazileiros e portuguezes, eis os nomes

dos seus membros:

Dr. Fausto de Freitas e Castro, brazileiro, advogado.
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Tenente-Coront'1 Joaquim António Vasques, brazi-

leiro, inspector da Thesouraria de Fazenda.

José Manoel de Leão, brazileiro, commerciante,

deputado provincial^ presidente da praça do commercio

e membro do tribuiud do commercio.

Carlos vou Koseritz, brazileiro, jornalista.

Germano Hassloclier, brazileiro, commerciante.

Acliylles Porto Alegre, brazileiro, IV escripturario

da Thesouraria de Fazenda.

Commendador Francisco José de Almeida, x)ortu-

guez, commerciante.

Manoel José Gonsalves, júnior, idejii. idem.

António Corrêa de Souza Peixoto, idem, idem.

José da Silva Mello Guimarães, idem, idem.

Joaquirr. José Teixeira dAzevedo, júnior, idem,

guarda-livros.

Dado este ])rimeiro passo, e subsequentemente

reunida, a commissrío resolveu:

a) Que a solenme festa commemorativa do cente-

nário constasse de um sarau litterario e musical;

b) Qu(í se convidasse o Ex'"." Sr. conselheiro Gaspar

Silveira Martins i)ara íiizer o elugio histórico de Camões,

])OÍs (pie, se S. Ex* se dignasse acceitar o convite, nem

mais elevado e nem nuiis solemne poderia ser o tributo

rendido em I'orto Alegre á memoria do poeta tão des-

premiado em vida como glorificado depois de morto;

vistos os predicados que concorriam na pessoa do mesmo

Exr Sr.;
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(') (^)ii(' a fonuiRMiioraí^rio so rralisasso iio tlicati-o

Sãu JV'(li(). por sor o edifício que uuiis vastas propor-

(;r»es otíerecia para tal tini, enteiideiulo-se a coiiiniissão

eoni o respectivo arrendatário

:

d) Que não sendo ])OSsivel, por deticieiíeia de teiiii)o

e de outros meios, dar á commeniorayão o caracter de

festa po[)ular (|Ui> lhe estavão talvez impondo a coni-

niunlião de linnua e a mesma licranra histórica dos

dois })ovos co-irmãos, se lhe imprimisse entretanto a

mais larga significação collectiva, nomeando e convi-

dando para assistir á grande solemnidade. uma com-

niissão representativa de todas as classes sociaes;

e) Finalmente, ([ue })ara todas as reuniões da com-

missão fossem convidadas as redací^ões das folhas diárias

d'esta capital, não só para a auxiliarejn com suas luzes

e iudicaí^ões, como [)ara irem orientando o publico das

resolu(;ões tomadas.

Assentes estes pontos, a commissao enviou três de

seus membros a fazer verbalmente ao Ex'"." Sr. conselheiro

Silveira Martins o indicado convite t; a entregar-lhe ao

mesmo tempo e para mesmo fim o seguinte ofíicio:

111"*." e Ex'"" Sr.

Porto Alegre, a capital da heróica ])rovincia rpie

tanto se orgulha de ter por filho a V. Ex% não podia

ser indifferente ao alvoroço com (jiie outras suas co-

irmãs se estão pre])arando para solemnisar o terceiro

centenário de Camões.

Composta de cidadãos dos dous paizes onde se
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falia a formosa língua a que o grande épico deu

maior lustre e novos realces, constituio-se a commissão

que n'este momento se apresenta a solicitar de V. Ex*

tao assignalada mercê, que o conceder-lli'a, ExT Sr.,

será desde logo assegurar a Porto Alegre não vulgar

proeminência n'este conjuncto de homenagens que

vão ser prestadas á memoria do inimortal cantor.

A commissão vem pois pedir á Y. Ex'-' se digne

tomar o encargo de pronunciar no sarau litterario e

artistico que se ha de realisar n'esta capital, em 10

do próximo mez de junho, o elogio histórico do

grande épico.

Tratando-se de tão magno assunq)to, era claro

que ao pensamento da commissão não podia acudir

senão o nome de V. Ex*
,
que para cila symbolisa

a mais elevada expressão da eloquência tribunicia, e

como não ignora que , apezar dos áridos e varia-

dissimos problemas de interesse publico a cujo estudo

V. Ex* tem dedicado o melhor de sua prodigiosa e

esclarecida intelligencia, jamais se extinguio cm V.

Ex'.' o amor ás lettras, está ella confiada em (pie,

sendo acceito benignamente o seu pedido, ha de

surgir tão cheio de os[)l(.Mid()rcs no verbo ins[)ira(k)

de V. Ex* o vulto de Camões, quão radiante de

gloria surge nas estancias dos Luzladas o ])eríil de

um i)()Vo inteiro.

Torto Alegre, l:') de abril de ISHO.

111".'" e Ex"!° 8r. conselheiro Gaspar Silveira Martins.
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Aos referidos membros da comDiissHo respondeu

S. E\? verl)almente ])onc'o mais ou menos o seguinte:

«Que acceitava o convite (pie de modo tão honroso

llie era feito, o que, estando a partir })ara o Rio de

Janeiro a tomar assento na camará dos deputados, se

os trabalhos do parhamento o não impedissem, viria de

pro])Osito á provincia fazer o elogio do poeta, pois (pie

Camões não era somente gloria de um povo, mas patri-

mónio communi da humanidade, porque os génios não

tinham pátria; e (pie tanto mais gostosamente acceitava

o convite, quanto era certo que o poeta havia celebrado,

como ninguém ainda o fizera, o amor da pátria, senti-

mento a que (41e consagrava os melhores dias de sua

existência, e queria, por isso, render-lhe o preito de

sua mais levantada admiração.»

Occupando-se também desde logo com a organisação

da parte musical do sarau, foi nomeada para esse fira

uma commissão especial, a cada um de cujos membros

foi dirigido o seguinte officio:

111-"" 8r.

A commissão promotora de um ^aráu litterario

e musical jiara solemnisar o terceiro centenário de Ca-

mões, em 10 de junho próximo, querendo que essa

festa adquira o máximo esplendor possivel, resolveu

nomear uma grande commissão, composta da Ex".*

Sra. 1). Theresa Questa Rondelli e dos cavalheiros

abaixo designados, a qual. com a influencia e conhe-
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cimentos es})cciaes de que dispõe cada um de seus

illustres membros, ficará incumbida de organisar e

dirigir a execução do programrua musical d'aquella

solemnidade. E como o tempo urge, os abaixo assigna-

dos pedem a V. S'^ que não deixe de comparecer á

reunião que amanliã, 25 do corrente, se realisará no

Club Commercial, ao meio dia, a fim de se dar prin-

cipio aos trabalhos incumbidos á digna commissão de

que V. 8* faz parte.

Commissão musical:

K\"!^ Srn. I). T/icrc-fi QkcsUl Jlnudclll.

111".'" Sr. (Joni'^"' J. J. (Ic McndanluL

„ ,. T)r. rohicarpo C. da Barros.

„ „ G. A Lucc.

„ Josf Sfott.

„ Firmino úe Azamlnijn ]t'i)i(/(l.

„ „ Luiz GriincirahL

„ „ Lni.z Ttohcrti.

„ ,,
Aninnio Corrêa de S<m.zn Fri.rofo.

„ „ Josc da Silva Mello Guiniaràvs.

„ l'(dro Viatnta.

Porto Alegre, 24 de abril de ISSO.

Dr. Fausio de Freilas e Castro.

Joaf/nivi Aidouio Vasíivcs.

GcriiKiiio llaKslodicr.

Aehj/lles Porto AU (ire.

tJose Manoel de Leào.

Carlo.s ron Ko.^erit.i.

Frandseo Josc de Abiieidn.

Mtiiioel Jo.se Gofisalres, júnior.

José da Silva Mello GninrtrDes.

Atdonio Corrêa de Sourja Pri.idto.

J. J. Teixeira d' A::( rrdo. jnnior.
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Reunida osta commissão no dia seguinte, resolveu

que o festival se com])osesse do uma ])arte orchestral

e de outra chorai, congregando-se o maior numero de

vozes e de instrumentistas possível; e mais:

Que não havendo tempo para obter musicas escrij)tas

expressamente ])ara a solenmidade. se escolhessem d'entre

os com[)Ositores de maior mérito, duas s^^mphonias e

dons clióros para ambos os sexos, tanto ou quanto

adaptados umas o outros ao fim e aos recursos artís-

ticos de que se poderia dispor;

Que se encarregasse a ExT Sra. D. Thereza Questa

Rondelli de convidar e ensaiar as Ex"'?^ Sras. que deviam

compor a parte feminina dos choros, e que o 8r. Luiz

Griínewald se incumbisse de egual missão quanto á

parte masculino

:

Que finalmente, a regência conjuncta dos choros

ficasse a cargo do hábil professor o Sr. Luiz Koberti,

e a regência das symphonias a cargo do distincto pro-

fessor o Sr. Joseph Stott.

Estas tarefas foram cabalmente desempenhadas;

um dever de justiça manda, porém, que se especialisem,

por seu elevado sentimento artístico e indefesso tra-

balho, a Ex™.* Sra. D. Thereza Questa Rondelli e o Sr.

Joseph Stott, que, d'este modo, se tornaram credores

dos maiores encómios.

A esta divisão da festa prestaram importantíssimo

concurso a sociedade — Fhilarmonica Porto Alefirensc —
e muitos cavalheiros, dístinctos amadores de musica

:
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como digno da mais assignalada menção é o facto de

liaver sido composta de muitas das mais distinctas Sras.

d'esta capital a ])arte feminina dos clióros executados.

Tão significativa prova de illustração e da elevada com-

preliensão do facto que se celebrava, attesta o adian-

tamento d'esta capital.

Mas não antecipemos.

Para o festival foram escolhidas, em virtude de

uma das expressas resoluções e attendendo a certas e

determinadas condições, as seguintes composições mu-
«

sicaes

:

De Rossini — a grande symplionia de abertura de

Guilherme Tell;

De Meyerbeer — a grande marcha da sagração,

do Pmpheta;

De Verdi — dois choros, um dos Lombardos e outro

do NahHchodonosor, a que se adaptaram os seguintes

versos portuguezes, escriptos pelos 111"'?* Srs. Manoel

José Gonsalves, júnior, c Nicolau Vicente Pereira:

Salve, ó génio que o tempo avassallas,

(í depois de três sec'los volvidos,

vês dois povos saudando-te unidos

com seus cantos de immenso louvoi-!

Salve, 6 filho dilecto das nmsas,

que do olvido o teu povo remiste

e n'um canto immortal resumiste

toda a historia do luso valor!
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Gloria a ti que o teu sangue verteste

desde o Tejo ao inlióspito Ganges,

e, á frente das pátrias plialauges,

coiKj^uistaste subidos brasões

!

Hoje o inundo (jue admira teu canto,

e de louros te cobre a memoria,

só conhece dos lusos a historia

pelo nome immortal de Camões!

M. J. GONSALVES, JÚNIOR.

Houve um mogo gentil e valente,

que adorando uma dama formosa,

se lau(^'ou n'essa lucta afanosa,

da conquista da luz, do saber.

E voltando do campo das glorias,

com a fronte coberta de louros,

veio á dama e á pátria, os thesouros

de seu génio, contente oft''recer.

Mas a morte ferina roubou-lhe

os aífectos da imagem querida,

e o mancebo soffria na vida.

sem contar o seu mal a ninguém.
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Só uni canto de angustia suprema

desprendeu-se da lyra do triste:

— Alma minha gentil que j)artiste,

roga a Deus que me leve também.

KicoLAu V. Pereira.

B por seu lado, não se conservando ociosa a

commissão promotora, obtinha bisarramente o theatro

8. Pedro de seu arrendatário o 111'"." Sr. Ignacio de

Vasconcellos Ferreira e tinha-o á sua disposição por

quasi 15 dias, sendo-lhe por isso devido o maior reco-

nhecimento e um merecido voto de louvor; mandava

converter todo o recinto em um só salão, e tomava

todas as mais medidas necessárias para que as decora-

ções planejadas e a ilhiminação interna e externa do edi-

ticio se fossem convenientenu^nte ))reparando.

Na inq)Ossibihdade de obter um busto do poeta,

mandara egualmente pintar, ])elo distincto artista Sr.

Bahluino Roehrig, a oh^o, um retrato do mesmo i)oeta,

destinado á apothéose e a ser de])ois otlerecido á Bi-

hUotheca PiihUca d'('sta capital.

Expedio em seguida ás redacções da Gazeta de

Porto Al('(/yc, licforma, Jornal do Commcrcío, Mercantil e

Conservador o convite que abaixo se lê e que as asso-

ciava ás deliberações da commissão:
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111'"?" Srs.

Os centenários dos grandes lionicns são as festas

das consagra(;ões nacionaes.^

Estas palavras de um notável estiiptor contcni-

poraneo echoarara tão synipatliicaniento ii;i |)()])iilarão

porto-alegrense, que a connnissão organisada }»ara pro-

mover n'esta capital os festejos commeniorativos do

terceiro centenário de Camões, encontrou logo o mais

franco e decidido apoio em todas as pessoas cujo

concurso foi solicitado para tal solemnidade.

E como á imprensa periódica não ])óde nem deve

ser indifferente esta homenagem (pie a[)ós três séculos

vai ser apresentada a um dos maiores génios da hu-

manidade, génio que se pertence a Portugal pelo na-

scimento, não deixa de egualmente pertencer ao Brazil,

pois que em ambos os paizes se falia a formosa lingua

em que o grande épico escreveu os seus Luziadas;

a commissão de (^ue sou interprete, desejando inspi-

rar-se na opinião (jue possa ser manifestada pela

imprensa d'esta capital, convida e espera que a illus-

trada redacção do se fa(;a representar nas

reuniões que a commissão celebra ás (piartas-feiras e

domingos no salão da Sobre Forfo-Alcfjreiíiic. não só

para ter voto n"ellas^ como para orientar o pu1)lico

das resoluções que alli se forem tomando.

Porto Alegre. 11 de maio de lí^SO.

A' redacção do

U secretario da commissão:

M. J.' GONSALVES, JÚNIOR.
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E, em reunião de 1 G de maio, estando represen-

tada a imprensa, foi nomeada a grande commissão repre-

sentativa, fixado o programma definitivo do sarau e

resolvido mais o seguinte:

a) Que fossem convidadas a se fazerem rei)resentar

no sarau todas as associações litterarias da provincia,

e se abrisse inscripções para quaesquer outras pessoas

que n'elle quizessem tomar a palavra;

b) Que para perpetuar de algum modo a memoria

da commemoração, e, uma vez que minguava o tempo

para que se o fizesse por meio de uma medalha, se

mandasse litliographar um titulo allusivo para ser dis-

tribuido por todas as pessoas (pie, por qualcpier forma,

Uiu houvessem prestado a sua graciosa coadjuvação;

c) Que essa distribuição fosse solemnemente feita

no theatro na noite de 13 do junho, franqueando-se

dtq)ois o mesmo á visitação do publico;

d) E que na noite de 12 fosse ofterecido ás Ex"?''

Sras. que gentilmente abrilhantassem a festa com o seu

concurso musical, no mesmo theatro e como testemunho

do reconhecimento da commissão, um baile, (pie não

faria entretanto parte do programma official i)ela cir-

cumstancia da data (pie originava a commemoração.

D'estas deliberações diMi })ublica noticia, em 17 de

maio, a Gazeta de Porto Alrtjrc, })or este theor:

Centenário de Camões. Na reunião que a com-

missão executiva celebrou hontem e á qual assistiram

08 rei)resentantes da imprensa da capital, foi nomeada
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a commissão do rcpreseiitaçrio o fixado o programma

definitivo da solemnidade. ISIo dia 10 haverá o grande

sarau litterario e musical, sendo o elogio histórico feito

pelo Sr. conselheiro Silveira Martins, se aqui estiver na

occasião, e dando-se a palavra aos representantes das

associações litterarias e mais pessoas (pie se inscreverem

para fallar no acto. A parte musical com])or-se-ha de

duas grandes ouverturas, instrumentadas como nunca se

vio em Porto Alegre, graças ao numeroso concurso de

músicos profissionaes e dilettantes, choros de senhoras e

cavalheiros, etc.

«No dia l."^) (domingo), em reunião no theatro, onde

se realisa a solemnidade, serão distribuidos documentos

commemorativos do acto, ás pessoas que contribuirem

para a celebração do centenário e ficará o salão exposto

á visitação do publico.

«Os convites para a solemnidade do dia 10 são

distribuidos pela commissão executiva.

«A mesma commissão executiva offerecerá na noite

de 12 de junho um baile ás Ex™?* Sras. que com asna

cooperação musical e vocal contribuirem para abrilhantar

a festa, não fazendo aliás parte do programma official

este acto de polidez para com as senhoras.»

Se não nos enganamos, quinze ou vinte dias antes,

havia sido subitamente acommettido no Rio de Janeiro,

de uma melindrosa enfermidade, que o tivera em risco

de vida, o Ex"!" Sr. conselheiro Silveira Martins.

Melhorando, porém, felizmente dentro de alguns
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dias, progroflindo rn])i(lameiito o seu restabelecimento,

e, informada a comniissão. por pessoa da intimidade de

8. Ex^í. que não deixaria de vir á província a tempo

de se desenipeiiliar da referida tarefa, teve entretanto

a commissão por mais seguro dirigir-se pelo telegrapho

directamente ao mesmo Ex"?° Sr. para saber se podia

contar com n sua presença.

Acertadamente o fez, porque a 19 de maio res-

pondia S, Ex^ por este tlieor:

'<Vou para fora da cidade: me é vedado todo o

traballio. Estou. ))ortanto. impossibilitado de fazer o

elogio do grande poeta,»

Desconcertada com esta resjjosta e incerta por

alguns dias. n commissão conseguio, afinal, vencidos a

natural modéstia e receios, (jue o joven Dr. Severino

de Freitas Prestes, recentemente cliegado da academia,

]»roc(Mli(lo de excellentes créditos como desvelado cultor

das lettras, substituísse na tribuna ao Ex'"" Sr. conse-

llieiro Silveira Martins.

A um nome feito surgia assim um nonu» que se

ia f;i/.er: grnuíle na verdade era a responsabilidade,

mas o joven orador, desde já o antecipamos, soube

tírar-se d'ella com um brilliantismo ])romissor de uma

longa serie de trium])lios.

Confirmados assim os seus créditos, pôde dizer

afoutamente (jue não deveu ao favor, mas á conquista,

a magnifica coroa de louros que a commissão llie oífe-
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rpcôra como tributo do noradcciínciitn o de niliiiiiarno.

ao descer da tribuna, ((ue S. S. eni^iaiidecr-ra ((1111 niii

verbo clieio de juveiiiUdado o de iiispiriu.ão.

Honra á sua uatalicia torra !

A's associaçnes littoi-arias oxistontos ua |)rn\infin —
ParthoHn) Liflrrariõ u'(^sta caitital. IHhHolIntii l'iihl'n(i Pr-

/(>/t'n.^(\ ua cidade de Pelotas. llihUnUnuíi Hio (ir<tii<lciisi\

\m cidade do liio (írande, e Ijillcrarid. ( Idhrirlrnsr. im

cidade de São (iabriel. foi dii'ii>ido o seguinte convite:

Ill"l" Sr.

A conunissão promotora dos festejos com que a ci-

dade de Porto Alegre lia de solemnisar o terceiro cente-

nário de Camões, solicita da a fineza d(^ se fazer

re})resentar no grande sarau litterario e musical ((ue

se realisará n"esta ca])ital imu K* de jnnlio pi-oxiiuo.

Ac(|uiescendo ao ])edido da conunissão de (jue

sou interprete, a nào só trará novos realces

áquella solemnidade, como assegurará sua adliesão ás

justas homenagens, que. de])ois de três séculos, vao

ser prestadas á memoria de um homem que ])elo seu

génio se tornou o symbolo glorioso de um povo inteiro.

Porto Alegre. 25 de maio de 1880.

Todas accederam ao convite, mas a[)enas se fizei-am

representar no sarau as duas primeiras:

O Parthcnon LiUfrario |)or uma commissão composta de

seu presidente, o 111"° Sr. Joaquim Gonsalves Chaves, de seu
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orador, o Ill°l° Sr. Appelles Porto Alegre, que pronunciou

uma eloquentissinia oração, e do 2? secretario.

A BlhUotheca Publica Felofense pelo 111'"." 8r. Dr.

Graciano Alves de Azambuja que proferio um discurso

cheio de sciencia e de brilho.

D'esta associação foi recebido o seguinte officio:

«Secretaria da Bibliotheca Publica Pelotense, Pro-

vinda do Rio Grande do Sul, Pelotas, 4 de juidio

de 1880.

Ill"í° Sr.

Respondendo ao honroso officio de V. S^ , diri-

gido em nome da commissão promotora dos festejos

quo, ii'essa capital, se hão realisar em homenagem á

memoria do illustre cantor das glorias lusitanas, é-me

summamente agradável declarar a Y.-H": que a Bibliotheca

Publica Pelotense nomeou para seu representante juncto

a tão solemne commemoração ao illustrado e distinctis-

sinio cidadão Sr. Dr. Graciano Alves de Azambuja, a

quem n'esta data faço a devida participação.

Melhor interprete de seus sentimentos não })odia

escolher a Bibliotheca, pois 8. S. saberá desempenhar

salientemente a missão de que foi incumbido.

Orgulha-se a Bibliotheca, como instituição que

n'esta terra tem por guia a felicidade popular pehi

instrucção, por haver a cidade de Porto Alegre cum-

})r:do um grande dever, celebrando o tri-centenario

de Luiz de Camões, d'esse homem que, pelo genio^

não se tornou unicamente o symbolo glorioso de um
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])ovo inteiro, mas sim o cunquistador da benemerência

de todos qniintos so curvam á universalidade do talento.

A BihJlothcca Publica FcJotense agradece a consi-

deração que llie foi dispensada pela digna commissão

dos festejos, e por intermédio de um dos seus mais

lunnildes membros, envia-lhe as homenagens da mais

intima sinceridade.

Ao 111""." 8r. M. J. (Tonsalves, júnior, M. D. se-

cretario da commissão promotora dos festejos pelo

terceiro centenário de Camões, em Porto Alegre.

1? secretario, J. J. Cesak.

A 1 de juulio ])ublicava a commissão o programma

geral das festas. Aqui vai rei)roduzido:

PROGRAMMA.
A conuuissão organisada para i)romover n'esta ca-

pital os festejos commemorativos do terceiro centenário

de Camões, não podendo dar-lhes o caracter absoluto

de festa popular, esforçou-se todavia para que elles

adquirissem a máxima latitude, escolhendo o edifício

mais vasto d'esta capital, ])ara u'elle serem executadas

as solemnidades respectivas. A sala de espectáculo e

o palco do theatro S. Pedro serão convertidos em um

único salão, decorado segundo a época em que Vwen

o poeta. No palco, transformado em tenda de guerra,

será erguido um tropliéo encimado pelo retrato do

grande épico e em torno do qual serão depostas as

coroas que se queiram consagrar á sua memoria.
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l*;iici que os icstejus cidqiiirtiiii luiia cullcetividade que

a (.Mjiiuniírsàu ])r()ni()tora individualuiente iiTto j)oderia dar-

llios, iui designada unia grande comniissrio liouortiria e

rei)i'ese]itativa para i)resiilir ás solcmnidades. A referida

cuniniissau c conqKjsta dos seguintes senliores:

MKMIJHOS IIOXOHAIUOS

S? FjxV us Srs. I)ispu diocesano 1). Sebastião Dias

Larangeira. presidente da provincia i)r. llenriíiue Fran-

cisco d'Avila, general-conunandante das armas Frederico

Augusto de Mes(juita e desendjargador clieíe de policia

António de Souza ]\Iartins.

MKMIIHOS Ki:i'RKíSKNTATlV()8

Como rei)resentante dos cor[)Os legislativos : S. Exf o

Sr. Dr. ^^•lisl)erto ]N'i'eira da Silva, presidente da assem-

Ijlea i)rovincial.

Como ]'e]ti-esentante do clero: ^Monsenhor Vicente

Fcj-reira da Costa l'iidi('ii"o.

Como icpicscntante do niunici])io: O 111'"" Sr. Miguel

Tcixcita de Carvallio. presidente da camará municipal.

Como i'cpresentante da magistratura: S. Ex" o Sr.

desend)a!ga(lor \j\\\/. Corrêa de (^)ueiro/. 1)ai'ros. presidente

da relacào. c S. S. o Si'. Dr. Salustiano ()i'lando de x\raujo

Costa, juiz (Ic direito da ['' vara.

Como rcpi-esentante da armada nacional e imperial:

O 111"!" S)-. capitão de mai' e guerra João António Alves No-

gueira^ cheíe da estação naval, e 111'"." Sr. capitão-tenente
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Vcdrn X()l;isc(i P(M'('ir;i da Cmilia. coinniaiKlaiito (l;i cu-

iili(HK'iia Henrique Mardiiti.

Coino representantes do exercito iin|t('rial: H 111".'"

Sr. eoi'oiu'1 Tilmrcio Ferreiía de Soii/.a . director da

Kseola ^Militar, e 111'"." Si', coronel dulio Anacleto Falcão

da Frota, directoi- do Arsenal de (íuei-ra.

Como representante da gnarda nacional: () 111".'" Sr.

coronel .Vntonio fJoa(|UÍni da Silva ^íariante. coinniaii-

dante su})erior.

Como representante do corpo consular estran-

geiro: O 111".'" Sr. João Baptista 'J'allone. vice-consnl

de S. M. F.

Como representante das sciencias matliematicas : ()

111".'" Sr. Dr. Firmo José de Mello, engenheiro em chefe

da estrada de ferro, em construc(;ão. d'esta ca])ital á

Uruguayana.

Como representante das sciencias medicas: (J 111"!" Sr.

Dr. Manoel José de Camjjos, decano dos facultativos re-

sidentes ivesta capital.

Como representante das sciencias jurídicas e so-

ciaes: O 111"1" Sr. l)r. João Rodrigues Fagundes, decano

dos jurisconsultos residentes nesta cai)ital.

Como representantes do commercio nacional: O

Ex".'" Sr. Barão de Cahy^ presidente da Junta Comnier-

cial^ e IIP!" Sr. José Manoel de Leão. presidente da

Praça do Commercio.

Como representante do commercio estrangeiro: O
111"! " Sr. commendador João Baptista Ferreira de Aze-

vedo e 111".'" Sr. Miguel Heinssen.
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Como representantes do íiinccioiíalisino: O 111".'" 8r.

tenente-corouel Joaquim António Vasques, inspector da

thesouraria geral, e III"."' Sr. Justo de Azambuja Rangel,

director geral da fazenda provincial.

Como representante do magistério : U III'"" Sr. Fer-

nando Ferreira Gomes.

Como representantes das BelUis Artes: O 111"!" 8r.

Carlos Bernardino de Barros e IH"."' Sr. Balduino Rwhrig.

Como representantes da industria nacional: O 111".'"

Sr. commendador Hermenigildo de Bai-ros Figueiredo

e 111"."' Sr. José Pedro Alves.

Como representante da arte typograpliica: O 111".'"

Sr. Aurélio Virissimo de Bittencourt, presidente da

sociedade T//po(jraphica Rio-Grandcnse.

Como representante das artes meclianicas: O 111"!"

Sr. José Manoel da Silva Só.

(.'onío representante das artes manuaes: O 111"!" Sr.

Joào Birnleld.

Esta coniniissão durante as solenuiidadcs (»ccu[)ará

uma tril)una especial formada na s(>gun(la oiíUmu de

camarotes desde o de n. 11 ao de n. 14.

O sarau litterai'io e n)usical (jue se lui de celebrar

em a noite de 10 do corrente, constará:

PAir!'i: LIT IKKAHIA

Elogio histórico de Luiz de Camões^ pelo 111"! Sr.

Dr. Severino de Freitas Prestes.
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AllocuçÕes proferidas pelos representantes das asso-

ciações litterarias, institutos scientificos, estal)elecinientos

de instrucção, imprensa periódica, segundo a ordem,

por que se fizer a inscripção.

Recitação de poesias análogas, sendo a ultima «A

Camões »_, de Soares de Passos, recitada pelo 111".'" Sr.

Joaquim Francisco de Souza Motta.

PARTE MUSICAL

Duas symplionias pela orchestra composta de cin-

coenta e seis executantes, sob a regência do distincto

professor o Sr. José Stott.

Dois choros executados sob a direcção do insigne

professor Sr. Roberti, compostos de oitenta vozes de

ambos os sexos.

O sarau começará ás í) horas em ponto e a sua

divisão e ordem serão indicadas no programma avulso

que se distribuirá no salão.

No intuito de tornar mais perdurável a solemnidade,

a commissão distribuirá, no dia 13, a todas as pessoas

que por qualquer meio se dignaram prestar-lhe o seu

concurso, diplomas commemorativos e de agradecimento.

O programma d'esta ceremonia será publicado opportu-

namente. Terminada a distribuição será o theatro fran-

queado á concurrencia publica.

A commissão executiva julga ter dirigido convite
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a todas as associações litterarias estabelocidas na pro-

víncia, todavia pede qne lhe seja relevada qualquer

íiilta em i[\u' tenha incorrido, dignando-se as associa-

ções acaso esquecidas reclamar immodintamente o cum-

primento d'esse dever.

Dependí^ndo a elaboração definitiva do )n'ogTannna

da inscripçào de todos os cavalheiros que concorrerem

á parte litteraria, roga-lhes a connnissão que se in-

screvam até ao dia 7 do corrente.

Na impossibilidade de se dirigir a todas as pessoas

qne desejarem assistir aos festejos ])rojectados. a com-

missão ])('de-llies queií-am procurar todos os dias no

theatro. do meio dia ;is 2 horas da tarde, e das 4 ás

O horas da noite, até D do corrente, um dos membros

da cfíuniiissão (pie alli ]ioinianecei'á ))ara attender ás

requisições (pie llie sejam feitas.

A distiibuieno dos cartões de ingresso ])i-incipiará

a ser feila iio dia 7. notand(» (|Ue para o salão cada

cartão dá entrada apenas a uma pessoa, não se distri-

buindo maior niimei'o (pie o de lugares n'élle contidos.

Porto Alegre. 1" de junho de ISSO,

O seei-etario da commissão,

M. d. (loNSAlAHS. JÚNIOR.

() piogianima (ircumstanciado do sarau, distribuído

aos convidados, foi o seguinte

:
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CENTENÁRIO DE CAMÕES

TUEATUd S. PEDRO
l-OHTO ALK(iKi;. 1 1 1)|-, ,1 INIM) DK 188()

SARAU LITTEKAUIO K Mir.SIOAL
KM HO.MKNAí; KM AO IMMOlMAK l'()KTA

PROaRAMMA
òvhnciza éattc

I. Marcha triumphal, cxociitada ix-la ^n-aiide nirlicstia. Mn/n/ncr
11. Elogio histórico do Luiz de Camões, ]»elo 111'"". Sr.

Dr. Sfvi'iiiii) dl' Kreitas Prestes, como oriíào da com-
uiissào oriíaiiisadora das festas do centenário.

IIÍ. Allocução pelo IlI"»o. Sr. João Baptista Tallone, vieo;
(Dnsul portujiuez, em nome do corpo considar.

IV. Discurso, pelo lll">o. Sr. Dr. Vicente António do Kspirito-
Sancto. júnior, como membro do corpo docente da
Kscola Militar.

V. Gutenberg: a Camões, poesia pelo 111'»»». Sr. Aurélio
Virissinio de 15itten<ouit, como órgão da sociedade
..Typouraphica Rio Grandense.'-

VI. Allocução pelo Ill™o. Sr. Dr. Graeiano Alves de Azam-
buja, cnino representante da Ijihliotheca l'elotense.

VII. Camões e sua pátria, l)reve allociiçào pelo 111'»". Sr.

Dr. Constantinii líoudelli.

VI II. ,,Salve, ó génio", choro magnifico para ambos os
sexos, acom])anhado a grande orchestra Vtrdi.

I. Grande sytnphonia, executada pela grande orchestra. li(}-<.siin

II. Discurso i>eln Ill'"o. Sr. Appelles Porto Alegi-e, comoorgào
da commissão deimtada pelo .,Parihenon Litterario."

III. Allocução, pelo 111"'". Sr. ("arlos vou Koseritz, em nome
da imprei.sa allemã.

IV. A Luiz àe Camões, poesia pelo III"»". Sr. Xicidau Vi-

cente Pereira, recitada por seu auctor.

V. Tributo a Camões, poesia pelo 111'"°. Sr. Ernesto Silva,

recitada pelo 111"'". Sr. Joaquim José Teixeií^a de Aze-
vedo, júnior.

VI. A Camões, ode por A. A. Soares de Passos, recitada

])elu III"'". Sr. Joaquim Krancisco de Souza Motta.

VII. ,,Houve um moço", choro magestoso para ambos os

sexos, acompanhado a grande orchestra Vtrdi.

Para a boa disposição do salão são rogados, tanto as Exmaâ. Senhoras como <is

cavalheiros que i- o iii pTi e iii os choros, a ofcuiarem os lugares «lue lhes estão reservados.

Principiará ás 9 horas da noite em ponto.
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Infelizmente , em consequência do tempo assaz

chuvoso, não pôde effectuar-se a solemnidade na noite

de 10, sendo por isso forçoso transferil-a para a noite

de 11, em que de facto se realisou.

Com summo prazer transladamos para aqui o que

a respeilo da festa disse a imprensa d'esta capital.

«Centenário de Camões. Hontem á noite, realisou-se

o sarau litterario e musical em honra á memoria de Luiz

de Camões.

«Porto Alegre nunca presenceou outra festa d'essa

ordem, quer pelo gosto e luxo com que estava ornado

o theatro, quer pela execução musical, quer ainda pela

belleza das peças litterarias que foram exhibidas.

'<Não cabe nos estreitos limites d'uina noticia,

apreciar a noite de hontem; fal-o-hemos em artigos

especiaes que dedicaremos ao centenário, logo que

estejam terminados os festejos, que continuam hoje e

amanhã.

'Diremos hoje somente que luzida e importante

foi a concorrência da nata de nossa sociedade; que o

theatro apresentava um asi)ecto verdadeiramente des-

lumbrante; que a parte musical, quer a instrumental,

quer a vocal, excederam a tudo quanto Porto Alegre

ouvio até hoje e que os oradores arrancaram ao publico

os mais enthusiasticos applausos, sobresahindo sobre

todos o orador official, Dr. Severino Prestes, encar-

regado do elogio histórico, que desempenhou sua missão

com o mais esplendido e coriqjleto successo.
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«Como acima dissemos, nos limitamos hojo a estas

poucas ])alavras. reservando-nos o direito de ai)reciar

desenvolvidamente todos os festejos do centenário.

«Os Srs. Manoel José Gonsalves, júnior, e José da

Silva Mello Guimarães, os dous incansáveis directores

dos festejos e os membros da commissão executiva, (|ue

trabalharam mais fjue todos os outros, desempenhando

tarefa quasi superior ás forças de duas i)essoas, torna-

ram-se credores da gratidão de todos tpiantos se inte-

ressaram pela realisação da idéa de exhibir-se em Porto

Alegre festas de centenário dignas de Luiz de Camões

e dos dois povos irmãos que se fundem na veneração

ao insigne épico portuguez.

«Este desejo foi plenamente conseguido: Porto Alegre

exhibio hontem uma solemnidade que dignamente figurará

a par de outras que se realisaram em cidades maiores que

dispõem de outros meios.

«Hoje, á noite, tem lugar o baile que a commissão

offerece ás Ex'".''^ senhoras que contribuiram para a exe-

cução musical, e amanhã a solemnidade da entrega dos

diplomas commemorativos

Gazeta de 12 de junho.

«O Centenário de Camões. Se Porto Alegre só

tarde acordou para solemnisar o tricentenário de Ca-

mões, não deixou de exhibir uma festa verdadeiramente

imponente, festa como a nossa província outra ainda

não presenceou e como talvez não hajam sido realisa-

das muitas no Império.
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Suspeitos seriamos quiçá, se houvéssemos de pro-

(liúalisar elogios á commissão executiva em sua totali-

dade: mas felizuiente podemos ser justos sem immo-

destia, porque a direcção e todo o insauo trabalho d'esses

festejos recaliirain (piasi exchisivamente sobre os Srs.

Manoel José Gonsalves, júnior, e José da Silva Mello

Guimarães, que foram incansáveis e aos quaes se deve o

l)rilhante resultado (pie obtivemos.

<0 theatro havia sido esplendidamente preparado.

Estava illuminado a gaz todo o írontispicio do edificio e

na frente da sacada via-se em chammas brilhantes a coroa

])ortugueza com um chammejante — C — no centro.

O saguão fòni transformado em um salão, cujas

columnas ostentavam luzentes escudos d'armas, com as

vellias bandeiras da Cruz, que outr'ora tremulavam á

frente dos exércitos portuguezes, quando audazes mar-

chavam á concpiista de nnindos desconhecidos.

'A ])latéa fora coberta de assoalho e a píjrta do

ctMitiíj dava assim entrada ])ara um vastissimo salão.

'Tanto por cima d'essa porta, como por cima das

escadas que conduzem aos camarotes, ostentavam-se bem

delineados desenhos allegoricos, lendo-se no alto da

|)<>ita ])rincipal o seguinte distico

:

.... ra/ào lia qnv (|iicii a eterna jíloria,

(jiiciii laz <»l)ias tão dignas de meniDiia!

lAuiadw, (\ Jf, Esl 11»

\\)V cimii das poilas (|Ui! dão entrada ])ara as

escadas, lia-sí;:

N inna iiiào s('iii|iru a espada, iioutia a peniia.

Luziadas, C. Vil, Est. 70



J)!". LUIZ DE CAMÒES '.VA

Vj ]><)1' c'im;i (la ()utr;i:

Ih' iiiiior t".(.T(;vii. (Itj iinior tuiln c vivu.

Cniiiòcn. riiiifts, suiicto (11.

As tres oi'(l('ns de cainnrotcs ost;iv,ini rovestidas

de luxuosas i-ok-lias d(; damasco de seda de varias côrí^s,

ostent;indo-sc nas c'()luiniias (]U(> supportaiu os camaro-

tes, escudos o ('stauda]'tcs da Cru/. Festões v grinaldas

caliiam gi^aciosjimcnte sohre as colclias e no alto á^) salão

treinula\aui iuiuimeras thnnulas brancas e azues,

< Os quatro camarotes do centro da seunnda ordem

estavam transiormados em salão para a grande com-

inissao de lionia.

«O arco do ]talco estava elegantemente decorado

com desenhos allegoricos. devidos ao })inc(d do Sr. Fulvio.

No centro d'esse arco. (]ue dava entrad;i |)ar;i a

tenda de guerra em (|ue se transtormára o palco, lia-se

a seguinte inscrip(^'ào

:

Aos filhos da heróica provinda do Rio (rraiidc.

Ta.vv.vii que vas;iancln as densas trevas

d()8 tempos do iiitum inda sumidos,

a vns exhorta, a vossos brifjs falia

dizendo em áureos versos:

,,0' subidos

,,cavaIIeiros, a quem nenhum se iguala,

.,defendei vossas terras; que a esperanea

„da liberdade está em vossa lança.

Liiziadas, Canto IV, Eat. 37.

«Uos lados do mesmo arco liam-se os seguintes

versiculos da Biblia que dir-se-hiam escrijjtos por David

com a visão do futuro, para o grande poeta:
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Non siirU loquellce, neque sermoneSj quorum, non audiantur

vocês eorum.

l's. XVIII, V. 4?

(Não ha linguagem, nem falia, por quem não sejam

entendidas suas vozes).

In oinncm ferram exivit soiius eorum, et in fhús orhis

terrcc verba eorum.

Ps. XVIII, V. 5?

(O seu som se estendeu por toda a terra, e suas

palavras até ás extremidades do nmndo).

«O palco fora em toda sua extensão transformado

em tenda de guerra, elegantemente armada. Dos lados

viam-se tropliéos d'armas com escudos, espadas, lanças

e estandartes da Cruz de Christo e no fundo elevava-se

em meio de tropliéos um docel, cercado de verdes pal-

meiras e plantas exóticas.

'Sob o docel estava o retrato do grande épico,

pintado a óleo i)elo talentoso artista Sr. Balduino Roehrig,

entre duas estatuas de grandes dimensões, representando

a poesia e a musa da historia. Encostadas aos pedes-

taes das estatuas via-se em luxuosa encadernação as

obras de Luiz de Gamões, sendo a frente d'csse grupo

tomada por palmeiras e flores naturaes.

*A grade era formada por espadas trançadas com

coroas de rosas e na frente destacava-se sobre um

pedestal cercado de flores uma grande lyra dourada,
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atravessafLa por unia espada de cavalleiro e ornada com

magnificas capellas de louro.

O asi)ecto dessa espécie de monumento era real-

mente encantador e verdadeiramente imponente ])ela

simplicidade e pelo bom gosto. Tropliéos d'armas,

estandartes e bandeirolas e por cima de tudo as gran-

des bandeiras portugueza e brazileira completavam a

decoração do fundo, que despertou geral e justa ad-

miração.

«Ao lado esquerdo do docel havia filas de cadeiras

occupadas pelas senhoras que iam cantar nos choros,

ficando os cavalheiros, que se prestaram [)ara o mesmo

fim, ao lado direito do docel.

«Eis os nomes das Ex'""^ Sras. que graciosamente

se prestaram a cantar:

Thereza Questa Rondelli Alzira Lopes

Herminia Eondelli Herminia Lopes

Honoriua da Camará Canto Josephina Ferreira Chagas

Júlia Pereira da Silva Josephina Freire Pereira

Alayde Pereira da Silva Elisa Viegelmann

Margarida de Abreu Salgado Adelaide Vieira Guimarães

Águeda Francelina Salgado Palmyra Lara

Isabel Dias Soares

Elmira Dias Soares

Júlia Dias de Castro

Emilia R. Lepert

Rose de Repat

Vicentina Franco

Fraiícisca Horta

Emilia Paranhos

Maria Annunciada Muniz

de Bittencourt

Francisca Cordeiro

Maria L. Fernd. Barcellos

Maria A. de Abreu Queima

Antoinette Paradeda
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Tlieroza Horta

Luciana A. do Cnrvnllio

Guillieniiina Meister

Carlota Beckor

Lui/a Osório Bordini

Os cavalheiros qiio cantaram são os seguintes:

Honório Fontoura José Gertum

I)r. António A. de A/ambuja Eniilio Gertum

Palmyra de Araújo

Clara Ubatuba

Francisca Soares

Georgina Lorenz

Julieta de Oliveira

Jorge Pfeiffer

Luiz Grúnewidd

Frederico Lara

M. Maidiãns Faisca

Paulo Kondelli

Virgilio Iloiidelli

Frederico Moltz

Frederico l^olilinann

Pedro Eilert

Ricardo Gintzel

Luiz AVeiniann

Carlos Oljst

fJulio Issler

Maurício Poisl

Augusto Tlionis

(í(')'mano Ti-aiil)

flacob Klay

Carlos Hartliel)

.Jacol) Jíard

Germano Scliròder

Augusto Reicliardt

Carlos Gõhler

Emmerich Berta

Oloff Anderson

Guilherme Sassen

Fernando Presser

Henrique Englert

António Campani

Jacob Issler

Frederico Jiiger

Augusto Miiller

Manoel Vila

(iustavo Hugo

Theodoro Kciíicckcn

Al])erto Deistel

João Poisl

Gustavo Giesen

Hem'ique Hii])nor.

Embaixo do aico estava a. tril)uiia j)ara. os ora-

dores e junto a ella havia lugares reservados para os
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oradores o para a commissão organisadora, composta

dos 8rs. l)r. Fausto de Freitas e Castro, tenente-coronel

Joaquim António Vasques, Manoel José Gonsalves, jú-

nior, José da Silva Mello Guimarães, Achylles Porto

Alegre, José Manoel de Leão, Joaquim José Pereira de

Azevedo, júnior, conuiiendador Francisco José de Al-

meida e Carlos von Koseritz, estando ausentes outros

dons membros, os Srs. Peixoto e Germano Hassloclier.

<Em frente á tribuna, que ficava á direita do palco,

estava a orchestra composta dos seguintes cavalheiros:

Hermann Falkmanii

Gustavo Eitfe

Pedro Vianna

Guilherme Luce

Hermann Sommermeier

Eugénio Costa

Luiz Roberti

João Dentzien

Theodoro Goetze

Jorge Pfeiffer

Lino C. da Cunha e Silva

João A. de Almeida Porto

Alfredo Calvert

Christiano Lenz

António M. G. Bastos

Max Friedrich Ságer

Edgar Wilde

Alberto Gõden

Henrique Eichenberg

Carlos Otto Schilling

Theodoro Bier

Virgilio Honorato de Abreu

Augusto Nielsen

Eaul Luiz de Mello

Adão José Salvador

Valentim Mensch

Frederico Mensch

Lourenço F. da Cunha

José Dias CardosoCarlos Ganns, júnior

António L. Pereira de Oliveira Emilio Gertum

Christiano Martin Alipio Gama

Eduardo Martin João Driesch

António Bard Gustavo Lindner
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Jose de Almeida M. Costa jnr. Fabiano Dias da Silva

Augusto Daisson Jose O. F. Rabello, juuior

Carlos Resin Lino de Souza Marques

Lino H. dos Santos, júnior Clemente Jose da Silva

]M[anoel H. dos Santos, sénior Francisco Diogo de Jesus

Adolpho Clirist Jesuino Carlos Pereira

Fernando Marcussi Jose Joaquim de Faria

l*edro Moltz Pedro Castro dos Santos

João Trangott Camillo Jose de Mendanha.

'<0 vasto salão estava litternlmente cheio de senhoras

e de cavalheiros e todas as três ordens de camarotes

estavam repletas de formosas damas, ostentando ele-

gantíssimas e ricas toilettes que entretanto desappare-

ciam ante o brilho de suas graças e natural formosura.

Era de surprehendente, quasi diremos deslumbrante

effeito o aspecto do theatro n'aquella involvidavel noite.

«No grande camarote do centro estava a commissão

de honra composta dos seguintes senhores:

SS. Ex*.* os Srs. presidente da provincia e general

commandante das armas.

«Como representante do cor[)o legislativo: S. Ex* o

Sr. Dr. Felisberto Pereira da Silva, presidente da assem-

bléa ])rovincial.

'<Como representante do clero: Monsenhor Vicente

Ferreira da Costa Pinheiro.

«Como representante do munici})io: O IllT Sr. Mi-

guel Teixeira de Carvalho, presidente da camará nm-

nicipal.
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«Como ie[)reseiitante da iiiagistratura: S. ICx* o Sr.

desembargador Luiz Corrêa de Queiroz Barros^ presidente

do tribunal da relação; S. 8. o Sr. Dr. Salustiano Orlando

de Araújo e Costa, juiz de direito da j)rimeira vara.

«Como representante da armada nacional e imperial:

O IH'"" Sr. capitão de mar e guerra João António Alves

Nogueira, chefe da estação naval; o 111""." Sr. capitão-

tenente Pedro Nolasco Pereira da Cunha, commandante

da canhoneira Henrique Marfim.

«Como representante do exercito imperial: O 111*"."

Sr. coronel A. Tiburcio Ferreira de Souza, director da

escola militar: o IllT Sr. Júlio Anacleto Falcão da

Frota, director do arsenal de guerra.

«Como representante da guarda nacional: O Ill°!" Sr.

coronel António Joaquim da Silva Mariante, comman-

dante superior.

<Como representante do corpo consular estran-

geiro: O 111".'° Sr. João Baptista Tallone, vice-consul

de S. M. F.

«Como representante das sciencias mathematicas : O
111™" Sr. Dr. Firmo José de Mello, engenheiro em chefe

da estrada de ferro, em construcção, d'esta capital á

Uruguayana.

«Como representante das sciencias medicas: 0111"!°

Sr. Dr. Manoel José de Campos, decano dos facultativos

residentes n'esta capital.

«Como representante das sciencias juridicas e so-

ciaes: O Bl°:° Sr. Dr. João Rodrigues Fagundes, decano

dos jurisconsultos residentes nesta capital.
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«Como representantes do conimercio nacional: O
Ex"?" Sr. Barão de Cahy^ presidente da Junta Coninier-

cial^ e 111"° Sr. José Manoel de Leão, ])residente da

Praça do Commercio.

«Como representante do commercio estrangeiro: O
111"" Sr. commendador João Baptista Ferreira de Aze-

vedo e 111"!" Sr. Miguel Heinssen.

«Como representantes do íunccionalismo: O 111"" Sr.

tenente-coronel Joaquim António Vasques, inspector da

thesouraria geral, e 111'"" Sr. Justo de Azambuja Rangel,

director geral da fazenda provincial.

«Como representante do magistério: O 111"" Sr. Fer-

nando Ferreira Gomes.

Como representantes das Bellas Artes: O 111"" Sr,

Carlos Bernardino de Barros e 111"" Sr. Balduíno Ra^hrig.

Como representantes da industria nacional: O IH"?"

Sr. commendador Hermenegildo de Barros Figueiredo

e 111".'" Sr. José Pedro Alves.

Como representante da arte typographica : O 111"°

Sr. Aui-elio Virissimo d(! l^ittencourt, presidente da

sociedade Tjipofiraphka Rio- (Jrandense.

«Como representante das artes mechanicas: O 111"°

Sr. José Manoel da Silva Só.

'Como representante das artes manuaes: O 111"!" Sr.

Jofío Birnfeld.

'I\k1í)s trajavam gula, achando-s(! em grande uni-

lorme o Sr. presidente da [)rovincia, o Sr. general com-

raandante das armas e os Srs. coronéis Tiburcio e Frota.

«Tal era o aspecto que offerecia o theatro S. Pedro
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na noite dv 11 do corrente; em i|ue l.'orto Alegre ce-

lebrava o centenário do grande épico Inzitano.

«E cumprimos um grato dever, declarando n'este

lugar, que a esplendida arma(;ão do tlieatro e todo esse

arranjo, (pu; denotava tanta elegância e ajturado gosto

artistico, foram feitos sob a diiec(;rio do Sr. José An-

tónio da Cunba (íuimarães (pie de combinação com a

commissão e o Sr. João Olinto d'01iveira, que tamisem

se prestara a auxiliar o trabalho com seus conselhos,

apresentou essa verdadeira obra d'arte; (pie foi tao jus-

tamente admirada.

Gazeta de 19 ile Junho.

«A's 9
Y.2

horas da noite, tendo tomado os seus

lugares as respectivas commissões, começou o sarau,

com a casa repleta, como já dissemos.

«Rompeu então a marcha triumphal, do ..Propheta'",

de Meyerbeer, executada pela grande orchestra.

«Porto Alegre ainda não presenciara execução mu-

sical tão brilhante ; o talentoso dirigente 8r. José Stott e

seus companheiros conquistaram innumeros applausos e

esta introducção lançou o auditório desde logo na dis-

posição de espirito próprio da occasião.

«As melodias de Meyerbeer, rej)roduzidas com ver-

dadeira maestria^ enchiam o vasto salão e achavam echo

em todos os peitos. Foi um momento verdadeiramente

solemne, quando as ultimas notas morriam no espaço,

afogadas por estrondosos applausos.

«Assumio então á tribuna o Sr. Dr. Severino de
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Freitas Prestes, o illustrado orador, encarregado do

elogio histórico.

«Tendo feito brilhante figura na tribuna académica

de São Paulo e sendo conhecidos os seus dotes intel-

lectuaes, esperavam todos a sua palavra com a con-

vicção de ouvirem uma peça oratória digna da occasião

e da elevação do assumpto.

'E estas esperanças não foram enganosas. O Sr.

Dr. Severino produzio uma oração de grande e real

mérito pela profundeza de suas apreciações, pela inter-

pretação philosophica dos factos históricos, pela lógica

de suas conclusões, pelo colorido e correcção da phrase.

«Unindo a um innegavel talento de forma, um esi)irito

pensador e sérios estudos sobre o assumpto, produzio o

joven orador uma obra que honra o seu talento, e que

deu grande realce ao festival.

«O auditório conservou-se preso aos lábios do ta-

lentoso orador, que ao deixar a tribuna, foi calorosa-

mente applaudido e abraçado com effusão pelos mem-

bros da commissão executiva, pelos outros oradores e

pelos representantes da imj)rensa diária que alli se

achavam.

«Os 8rs. Gonsalves, L(íão o Vascjues, felicitando o

orador em nome da commissão, entregaram-lhe uma

coroa de louros a que realmente fizera juz i)ela profi-

ciência com que desempenhou a sua missão.

«Por nossa vez felicitamos o talentoso porto-alegrense

que não podia ter estréa mais brilhante n'esta terra que o

vio nascer.
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«Não reproduzimos o elogio histórico nem as outras

peças oratórias produzidas no Centenário^ porque não

nol-o permitte o nosso acanhado espaço, sendo aliás

certo que todos os discursos e poesias vão ser im-

pressos em livro.

«Como era de justiça, coube a palavra em seguida

ao vice-consul portuguez, Sr. João Baptista Tallone,

não só como representante do corpo consular na grande

comniissão de honra, mas também e principalmente como

representante official da pátria de Luiz de Camões.

«O Sr. Tallone desempenhou a sua missão, proferindo

uma pequena allocução official e concluindo com uma sau-

dação a Camões, que foi estrepitosamente applaudida.

«A Escola Militar era representada por uma com-

missão composta do lente Sr. Dr. Vicente A. do Espirito

Sancto e dons alumnos e como era de direito, coube a

palavra em primeiro lugar ao orador d'essa commissão

académica, o referido Sr. Dr. Espirito Sancto, que pro-

duzio um bem delineado discurso^ no qual confrontou

Luiz de Camões e sua epocha com o moderno pro-

gresso das sciencias, applicando as regras de Augusto

Comte á evolução da mentalidade universal nos últimos

três séculos. O orador passou n'esta occasião em rápida

revista os fundamentos da moderna sciencia e deu prova

de verdadeira erudição , sendo muito applaudido ao

descer da tribuna.

<0 Sr. Aurélio V. de Bittencourt, em sua quali-

dade de representante da Sociedade Tt/poí/raphica Rio-

Grandense, recitou em seguida uma mimosa e realmente
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bella poesia ..Gntenberg a Camões/' Pensamento ori-

ginal, metrificação exemplar e linguagem pura e elevada

deram realce á poesia, que foi magistralmente recitada

pelo orador e por isso mesmo applaudida com fervor.

«A Bihliotheca Publica Pelotense se fizera representar

pelo Sr. Dr. Graciano Alves d'Azambuja, encarregando-o

de fallar em seu nome e de de})ositar uma rica coroa

de louros sobre a ara erguida a Luiz de Camões e

coroada pela lyra d'ouro do immortal cantor.

«A escolha da BihUo/heca Puhlica Pelotense não i)odia

ser mais feliz, porque não podia achar órgão mais illus-

trado e sympathico.

O discurso proferido pelo Sr. Dr. Graciano, pen-

sador profundo e philosopho distincto, é um monumento

litterario dos mais l)ellos e tanto mais admirável,

quando foi preparado quasi de impi^oviso, porque o

convite fora recebido na véspera.

'Encarando Camões e sua epocha á luz das novas

idéas pliilosophicas e fazendo applicayão das regras

sociológicas de Spencer, elevou-se o Sr. Dr. Graciano

a uma eminente altura e prendeu no mais alto gráo a

attenção de todos os pensadores presentes.

'O publico vai n))reciar o discurso do distincto

philosopho, quando impresso, e n'elle encontrará a con-

firmação (lo jui/o (|Uo acabamos de enunciar.

'Sinceras e l)om merecidas foram as felicitações

que recebeu o oiador ao descer da tribuna, para ir á

ara depositai- a coroa, de louros ofierecida pela Bihlio-

theca Puhlica Pelotense.
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'Felicitiiiiios íi Jíihlioflicra pela acertadíi escollia ([ue

fez, i)r()porcionando ao auditório ensejo para ouvir o

profundo pensador qu(^ tão dignamente representou

aquella associação.

«Em seguida occupou a tribuna o Sr. Dr. Con-

stantino Rondelli, (\\m ])roferio uma alloeução, tendo

por objecto — Camões e sua ])atria.

O Sr. Rondelli é um orador sympatliico, d(» voz

melodiosa e de adenianes adequados.

«Sua allocução, feita com observância de todas as

regras rlietoricas, versou sobre assumpto histoiico e

deu lugar a que o auditório apreciasse bonitos pen-

samentos, expressos em linguagem fluente e dicção

elegante.

O discurso do Sr. Dr. Rondelli foi devidamente

applaudido e o publico aprecial-o-ha no livro que

vai ser impresso. Terminou a primeira parte do sarau

com o choro magnifico (para ambos os sexos) — Salve,

ó génio.

«Foi um momento de solemne silencio, quando

tomaram os seus lugares as formosas senhoras que em

grande numero se prestaram a cantar em choro com

os cavalheiros, cujos nomes já conhece o publico.

' D'ahi a pouco encheu-se o ambiente do theatro

de melodiosos sons e sob a direcção do Sr. Roberti e

da talentosa cantora D. Thereza Questa Rondelli, tive-

ram os choros magistral execução.

Foi uma verdadeira novidade para o nosso publico

que ainda não ouvira execução vocal d'essa ordem.

9
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'<A orchestra acompanhou o canto com perfeita

maestria e a impressão que fez esta parte do festival

foi a mais favorável, provocando uma verdadeira tem-

pestade de applausos.

«Finalisou assim a primeira parte do sarau litte-

rario e musical do centenário.

Gazeta de 12 de junho.

«Findo o intervallo tocou a grande orchestra a

lindissima symphonia de Guilherme TeU. de Rossini, e

a execução foi tão magistral, que despertou enthusias-

ticos applausos.

«Sem medo de contestação podemos affirmar que

em Porto Alegre ainda não se ouvira execução musical

que ])odesse comparar-se a esta e o Sr. Stott, como

todos os seus dignos companheiros, tornaram-se n'essa

occasião credores dos mais justos elogios.

«Houve para n(3s uma ])rova mais significativa ' do

que todas as outras: era o enthusiasmo que se lia na

physionomia do octogenário maestro, commendador Men-

danha, que tendo renunciado á regência da orchestra,

assistia como espectador e achava-se preso de uma ver-

dadeira e ])rofunda emoção ao ouvir a magistral exe-

cução da ouvertura de Guilherme Tell.

«O publico, justo como era de seu dever, prodi-

galisou innumeros applausos aos professores e amadores

da orchestra.

Serenada a tempestade de a])plausos, appareceu

na tril)una o Sr. Apelles Porto Alegro, o orador do
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Parthenon LitkrariiK ^\\\(' tra/iu ao festival (1(; Camões

o contingente (l'aqiiella sociedade, n'uin magnifico dis-

curso.

«Orador liabilissimo e fluente, dispondo de um

estylo brilhante e de não vulgai" illustra(;ão, i)roduzio

o 8r. Apelles Porto Alegre uma oração em tudo digna

da sociedade (pie representava.

«O Sr. A}»elles fallou hrilhautemente e confir-

mou a sua reputação de consunnnado orador, colhendo

innumeros ap])lausos, porque fez vibrar em alto gráo a

fibra patriótica demonstrando que .^Camões é um grande

poeta e o povo portuguez um grande povo."

«Ao 8r. Apelles Porto Alegre seguio-se na triiíuna

o cidadão Carlos vou Koseritz, que em nome da im-

prensa allemã dirigio uma ])equena allocução aos assis-

tentes.

«Estas peças oratórias, como todas as outras serão

publicadas em livro, ra/ão por que não as repro-

duzimos.

'O Sr. Nicolau Vicente Pereira recitou em seguida

uma bella poesia ..A Luiz de Camões ', de sua autoria.

Vibrando na palavra como na voz do orador o mais

acrysolado patriotismo, electrisou o auditório, arran-

cando-lhe enthusiasticos applausos.

«Outro tanto devemos dizer da longa e bella poesia

..Tributo a Camões", recitada pelo Sr. Joaquim José

Ferreira de Azevedo, juuiur. que pela elevação do pen-

samento como pela belleza da forma agradou em ex-

tremo, sendo, como já dissemos, muito applaudida.
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<Foi por entre religioso silencio qne o Sr. Joaquim

Francisco de Souza Motta, o mestre da declamação, o

discípulo querido de João Caetano, usou da palavra,

recitando a magnifica ode ..A Camões", do illustre poeta

luzitano A. A. Soares de Passos.

«Nossos leitores conhecem esse primor da poesia

luza e portanto podem imaginar o effeito (pie aquellas

palavras cheias de uncção patriótica deviam produzir

no auditório, recitadas com ., engenho e arte'" como só

sabe tel-os o Sr. Motta.

«Houve sabia previdência em collocar-se a ode de

Soares de Passos em ultimo lugar, porque depois da

exhibição d'ella pelo talentoso artista, não cremos que

outro orador se houvesse animado a tomar a palavra.

«Quando morreu no espaço a ultima das syllabas

proferidas [)elo Sr. Motta com a voz cheia de lagrimas,

que tanto commoveu o auditório e fez humedecer não

poucas pálpebras resoaram applausos ({ue faziam re-

cordar a tempestade da ouvertura de Guilherme Tell.

O publico assistente achava-se então no auge do

enthusiasmo e parecia impossivel que tal sentimento

admittisse ainda maior desenvolvimento.

E entretanto é o que devia dar-se, quando, para

digno remate da solemnidade, fizeram ouvir-se as argên-

teas vozes das distinctas damas e os melodiosos sons

das vozes masculinas na execução do choro „Houve

um moço.'"

«Não se poderia imaginar um final mais digno e

mais solemne para o sarau. A execução vocal, acom-
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panluida, ])('la giaiidc! oicliostni, íbi magisti^al c (!< l)cl-

liswinio ctttíito, i)oii(l() cm ovidciifia não «(j os grandes

meios vocaes das cantoras e dos cantores, mas ainda a

proficiência da Sra. D. Questa ^\\w ensaiou os choros

de senhoras, do Sr. Luiz Gruiicwald que dirigio os

cantores e do Sr. lloberti que foi o dirigente geral da

execu^'ão.

< Findo o choro magestoso, houve; apphiusos sem

tim que attestaram o enthusiasmo do puhlico.

«Finalisou i)or esta forma o sarau nuisical e litte-

rario, que foi exhibido em honra do grande épico por-

tuguez, e, sem medo de errar, podemos affirmar que

Porto Alegre nunca assistio á festa igual.

«Foi esta a impressão que acompanhou a todos os

assistentes e que foi professada por toda a imprensa da

capital.

«Solemnidade mais digna e elevada não era pos-

sível exhibir-se em Porto Alegre e os membros da

commissão que dirigiram os festejos assim como todas

as 2í6SSoas que tomaram parte no sarau, quer como

músicos e cantores, quer como oradores, fizeram máximo

jus á gratidão publica.

«Porto Alegre honrou Camões tanto quanto em

suas forças coube: é a convicção que levaram todos

quantos assistiram ao sarau.

«N'um ultimo artigo trataremos do baile do dia 12

e do acto solemne no dia 13.

Gazela ilc 'Zò de junho.
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«Sarau litterark». Teve hoiitem lugar o sarau

litterario em conmiemoração ao tricentenário do grande

épico, o imniortal cantor dos Luziadas.

'Foi uma festa surpreliendentemente bella e esplen-

dida, e que felizmente dá o critério e o nivel do adianta-

mento intellectual da nossa bella capital!

«Tivemos liontem intimas alegrias e um certo or-

gulho j)atriotico, que nos estava a cada momento a

inocular vaidades por termos o nosso Ijcrço n'esta

terra rio-grandense, pátria d'esses heróes legendários,

cujos feitos a historia do Império registra c admira,

e que também é pátria de outros não menos dignos,

d'aquelles que cultivam as sciencias e dos que rasgam

o seio immortal da arte!

«Foi uma bella noite a de hontem ; a nossa capital

deve estar vaidosa, porque entre as liomenagens que o

mundo culto tributou ao grande poeta luzitano, não serão

esquecidas aquellas que o verbo eloquente dos seus

oradores, o estro inspirado dos seus poetas, de envolta

com as notas melodiosas da musica, com sublime pro-

digalidade repetiram ao grande heróe do dia!

<'W difficil fazer uuui descripção e acompanhar

todos os que tomaram parte na grande homenagem.

«Uma circumstancia feliz, porém, devemos já assi-

gualar: us oradores que sobre o assumpto discorreram

tomaram-n'u cada um sob um ])onto de vista diverso,

neiíluim rcpctio a mesma apologia, nem as mesmas

imagens em seus eloquentes discursos, tendo todos sido

muito felizes e applaudidos!
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«E como escrevemos sol) o doiniiiio de nossas im-

pressões, fallaremos princi])almente de três discursos:

o que pronunciou o Sr. I)r. Severino l']'estes, o do Sr.

])r. Grraciano Alves de Azambuja, e o do Sr. Apelles

Porto x\legre. Collocamos na ordem em que foram

proferidos, o que não significa uni jtii/o o menos pre-

ferencia, difficil de estabelecer.

«Ao primeiro d'esses três oradores coube o elogio

histórico de Luiz de Camões, e fel-o concretando em

uma brilhante e eloípiente synthese o elogio dos pro-

gressos humanos, do desenvolvimento do homem, e do

apparecimento da arte e da scieucia, acompanhando-as

em todas as suas phases históricas.

«O seu discurso foi imponente e teve lances e situa-

ções felicissimas, destacando se entre outras aquella em

que affeiçoou a audácia da renascença, despreudendo-se

dos moldes estreitos e acanhados que a idade media

havia imposto ás artes e litteraturas , foragidas nos

espessos muros claustraes

!

«Nós que o ouvíamos sem nos furtarmos á doce

commoção que nos imprimiam suas palavras, éramos aras-

tados a cada momento a contemplar seu digno pai, alli

presente, i)ara invejar-lhe outras alegrias, e o bem en-

tendido orgulho de que se devia possuir n'aquelle mo-

mento.

«O discurso correu sempre uniformemente bello, e

o Sr. Dr. Severino, que pela primeira vez se apresen-

tava aos seus conterrâneos, precedido de uma illustre

fama. que a maior parte das vezes é peso esmagador,
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deve sentir a satisfação de ter lioiitein firmado os seus

créditos de maneira brilhante, dando-llie novos funda-

mentos, se é possivel mais, perante uma multidão que

espontaneamente o applaudio enthusiasticamente!

< O discurso do 8r. Dr. Graciano de Azambuja foi a

mais bella contradicção que se pôde imaginar.

«O orador, como pliilosopho, é da escola materialista,

e d'isso fez largo cabedal, apresentando a creação n'essa

luta intestina e fatalmente necessária á sua existência.

Acompanhou a escala dos seres desde as algas, musgos

e sichens, estado quasi embryonario e duvidoso da vida

vegetal, até o homem, o ultimo gráo de perfeição.

<0 seu fatalismo, ou antes o de sua escola, nos fez

muitas vezes recordar as opulências da litteratura ma-

hometana nos tempos áureos do califado de Córdova,

essa aspiração vaga da alma humana, agrilhoada pela

crença limitada e estreita, mas expandindo -se livremente

aos impulsos de unia natureza brilhante e illuminada

l)olo bello sol da Hespanha!

A transformação do orador também foi notável.

«EUe que considerava o homem fatalmente preso a

leis immutaveis, ao dominio exclusivo da matéria e suas

contingências, eis que de repente se desprende d'esse

circulo acanhado para apresental-o sob o ponto de vista

moral, e de modo surprehendente falia dos seus senti-

mentos, aos quaes attribue a arte, como a dor do ly-

rismo, essa interjeição rimada d'alma!

«A parte morphica de seu discurso teve tons de

uma eloquência sentimentalissima, e não podemos agra-
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(lecer bastunto á liihliolhvca Publica Velotcufio o for for-

çado tão modesto orador, que busca retrahir-se sempre,

a acceitar o ensejo de manifestar-se de modo lisongeiro

para seus créditos.

«Falta-nos falia r do Sr. Apelles Porto Alegre, o

festejado orador de nossas festas litterarias.

«Temos sempre ouvido com inuita satisfação o

nosso digno comprovinciano e em outras vezes, a par da

admiração que lhe í)restavamos, de])loravamos que lan-

çasse o seu talento nas regiões estéreis da ])olitica, e

desse aos seus discursos, que podiam ser um mimo

litterario. a feição vuls^ar dos arrebatamentos dema-

gogicos.

'Hontem. porém, o Sr. Apelles prendeu-nos a

admiração e cnthusiasmo. durante todo o tem[)o que

occupou a tribuna. Foi felicissimo na parte histórica,

ninguém como olle accentuou a phase romântica da

vida do poeta, esse pequeno oásis de uma existência

tempestuosa, e repartida entre os horrores do campo

de batalha e as estrophes da epopéa!

«Como Emilio Castellar, o Sr. Apelles foi á his-

toria buscar as suas mais lindas imagens e apropriadas

comparações. Os seus neologismos foram cheios de

belleza e o eífeito que produziram, com a entoação de

seu timbre sonoro e sympathico, foi de maravilhoso

enthusiasmo. O seu discurso é um lindo florão litte-

rario, digno e na altura do assumpto e muito em relação

aos seus merecidos créditos.

«Como hontem, ainda hoje lhe enviamos um outro

10
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brado, como aquelle, anonymo, e perdido na confusão

dos applausos.

«A parte musical foi perfeitamente executada e

esteve na altura da pátria de Carlos Gomes e Mesquita.

«Os choros entoados pelas Ex'"?^ e distinctas Sras.

que os compuzeram, as symphonias da orchestra, tudo

isto foi magico, de suaves e arrebatadores enlevos.

«Lindas poesias foram recitadas, sobresahindo a

do 8r. Aurélio de Bittencourt, que teve a felicidade de

apresentar em verso uma homenagem de Gutenherfj a

Camões.

«O Sr. Motta também recitou com muitos applausos

uma poesia de Soares de Passos.

«Finalmente, tudo esteve bom e sem um único senão.

*E quando consideramos este nosso paiz tão novo,

tão cheio de felizes disposições que se revelam no ta-

lento e aptidão de seus filhos para a sciencia e para

as artes; quando vemos entre estas Carlos Gromes e

Pedro Américo, ambos sob as emoções do amor da

pátria, em duas soberanas concepções darem aos applau-

sos do mundo o ,,Guarany "' e a .,Batalha de Avahy", o

primeiro a palpitação harmoniosa do génio de José de

Alencar, sempre audacioso e original como o génio das

nossas florestas; algumas vezes suave e cheio de emoção

como quando exprime o retrahimento religioso da Ave

Maria, mas immediatamente imponente para fallar a

linguagem barbara e selvagem das superstições grossei-

ras do Aymoré; o segundo o valor nacional, passando

á posteridade, archivado nos tons do pincel do génio:
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tcinos orgullio vm possuir uma ))atri<i tão generosa e

leliz, e nos julgamos capazes de apparocor desaffronta-

dos 110 seio da culta Europa

!

Tarai )ens. pois, á nossa cidade, que tão esplendido

testeinuulio deu lionteni de sua })iijaiiça litteraria e ar-

tistica. e á illustre coininissão dos festejos do centená-

rio, (jiie tão cabal desenipenlio deu ao com[)romisso que

a si tomou. >^

Connervador de 12 de junho.

«Centenário de Camões. Foi brilhantissima a grande

testa litteraria e musical ([ue se eíiectuou aiite-liontem

no theatro S. Pedro, que se achava rica e apropriada-

mente decorado para a commemoração do tricentenário

do grande épico portuguez.

«A's 9 horas da noite, occupando a respectiva tri-

buna o presidente da provincia, coiumandante das armas

e os membros da commissão representativa, a orchestra

executou, sob a direcção do Sr. José Stott, uma bella

marcha triumphal.

"Em seguida SAibio á tribuna o distincto e talen-

toso moço Dr. Severino Prestes, a (piem estava confiada

a. difficil tarefa de fazer o elogio histórico do grande

heróe das lettras, que encheu coin os seus Luziadas a

litteratura do século XVI.

^Discurso traçado em vasto molde, satisfez a geral

espectativa e confirmou perante o i)ublico a nomeada

que cerca de prestigio o rio-grandense cheio de talen-

tos, laborioso progressista, digno de inscrever-se entre
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OS que })or maiores merecimentos se imponham ao apreço

e ás honras de seus concidadãos.

'A coinmissão organisadora das festas do cente-

nário tem justo motivo de desvanecimento i)ehi acer-

tada escolha que fez d'aquelle que a devia representar

na magnifica solemnidade de ante-liontem.

<:Que a coroa de louros (pie ao descei- da tribuna

recebeu o Sr. Ur. Severino Prestes . glorioso premio

que na sua cidade natal recebe pela demonstração cri-

teriosa de seus vastos conhecimentos, sirva-lhe de in-

centivo [)ara atirar-se confiado á conquista de outras

pugnas do talento.

«O Sr. João Baptista Tallone rejjresentou digna-

mente o corpo consular n'unia breve e apreciada allo-

cução. finda a qual recitou um bellissimo soneto viva-

mente applaudido.

«A escola de infanteria e cavalleria teve represen-

tação na pessoa do Sr. Dr. Vicente António do Espirito

Sancto, júnior, (jue fez um longo discurso passando em

revista as diversas phases da vida do grande poeta

objecto da festa.

'Coube á sociedade T/niof/rap/i/ca Rio-Grandcnse

ser representada pelo res])ectivo ])residente Sr. Aurélio

V. de Bittencourt. (\ne recitou uma l)('llissinia })()Osia,

recebida jx^lo auditório com enthusiasticos applausos.

' Seguiram-se breves allo( iiçoes do Si-. I)r. Graciano

Alves de Azaml)uja em nome án Hihliothcva Fahllca

Pehfense. e do Sr. Di-. Constantino Kondelli. Uma e

outra mereceram calorosas palnuis, sendo comprimenta-
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dos os jMictorcs pelos rcprcsciitaiitcs (l;i iiiiprciisa r. outros

C'a\;illi('ii()s (pie se sciitiiviini peito (l;i 1 iil)iiii;).

«Fechou ;i prinieifa parte do sarau o liello choro

„8alve, ó gcnio " dv, Vcrdi. eui <pie louiarani parte

muitas distiuctas senhoras de nossa sociedade e diver-

sos cavallieiros. aconipardiado a grande orcliestra.

'Não se descreve o elteito grandioso jpie ])ro(Ui/io

o concerto de tantas vo/es argentinas!

«Basta referir cjue não liouve (puMii se não esta-

siasse diante de tanta liarmonia. (jueiii iiào tivesse tdo-

gios convencidos para os [)roíessores (pie luiviani pre-

parado tão importante exhibi(;ão.

«Parabéns, nuntos })aral)eiis á E\"';' Sra. í^)uesta

Rondelli^ ao 8r. Eoberti. n'uma palavja a todos que

compnzeram o deslumbrante choro.

<:A execução da grande symphonia de Kossini, (pie

abrio a segunda parte, foi magistral.

< Yoltou-se depois todo o auditório para a tribuna

onde assomara o vulto sympathico de Apelles Porto

Alegre, que ia representar o Parflicuoii Lttferario. Que

dizer do discurso proferido? Com que palavras l)as-

tante significativas exaltal-o até á altura do (pie elle

foi? Digam-nos os illustrados coUegas mais competen-

tes (pie nós. (pie só podemos consignar que a })rova

do triunq)ho do laureado orador foi ter á sua palavra

presos os circumstantes . tomados de enthusiasrno e

admiração.

«Por parte da imprensa allemã fallou o Sr. Carlos

von Koseritz. publicista que ha mais de 20 annos cora-
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bate no jornalismo da província manejando o idioma

de Camões como se o de sua pátria íora.

'Escusado é dizer que o discurso reílectio a grande

illustração^ os variados e profundos conhecimentos do

auctor, a quem o auditório cobrio de applausos.

«Foram garbosamente recitadas duas lindas poesias

pelos 8rs. Nicolau Vicente Pereira e Joaquim José Tei-

xeira de Azevedo, júnior, a quem não faltaram abun-

dantes palmas.

«O Sr. Motta recitou com a conhecida proficiência

a ode de Soares de Passos .,A Camões.''

«Terminou o sarau com o magestoso choro .,Houve

um moro' de Verdi. A execuíjão foi brilhante como

a do anterior, e produzio em todos a sensação mais

agradável.

«Pondo remate a esta ligeira noticia, cumprimos

um dever felicitando a commissão directora ])or ter

apresentado unui festa litteraria e nmsical que não teve

ainda, nem terá tão cedo igual.

«Hontetn devia eft"ectuar-se o baile.»

Jornal du ('oiiniicniu «li; lo tli; jiinlin.

«Centenatuo ok Camões. Kealisou-se ante-liontiMn

á noite a soleinnidade annumiada em conunemoragão

ao tricentenário do génio épico i)ortuguez que se cha-

mava Luiz de Camões.

' Keservamos-nos para dar completa noticia das

festas em hom^a. do grande ])oeta. depois de terminadas

as mesmas.
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'Dcsdo já, i)oréni, (l(3veiiios di/er (]nc a coininissrio

apresentou uma esplendida festa como talvez nHo teidia

visto melhor Porto Alegre n'aqnelle género.

«O tlieatro, adornado com luxo e excessivo gosto

;

a parte musical, tanto vocal como instrumental, na altura

da solemnidade, rica ])elo numero de executantes e ])ela

belleza e bem ensaiado dos pedaços escolhidos: o con-

curso de excellentes oradores que esforçaram-se todos

por bem desempenhar a seria e im])ortante missão de

que se haviam incumbido: a numerosa concurrencia do

que ha de mais fino na nossa sociedade, tudo, emfim,

fez do tricentenário de Camões uma deslumbrante so-

lemnidade que muito honra não só a solicitude da com-

missão directora dos festejos, como os foros de nossa

bella capital.

«Do elogio histórico do grande poeta se havia

encarregado o Sr. Dr. Severino Prestes, illustrado joven

que iniciou sua carreira n'esta capital, provando de

sobejo quão merecida era a opinião que formámos de

seu talento e conhecimentos por occasião de sua chegada.

< O Sr. Dr. Severino Prestes teve momentos felicíssi-

mos e o todo de seu discurso é uma peça litteraria que

ha de ser devidamente apreciada pois que vai ser dada

a publico.

«Os outros oradores secundaram o orador official,

e entre os outros discursos e poesias pedimos vénia

para destacar os proferidos pelos Srs. Apelles Porto

Alegre, Graciano Alves de Azambuja e Aurélio V. de

Bittencourt.
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«Honra, i)ois, íi conimissão que tão bem desem-

peiíhou-se do pesado ónus que se inipoz.

'<Hontem á noite teve lugar o l)aile que a com-

missão ofPereceu ás Ex'".''^ Sras. que contribuiram para

a execução inusical. dovendíj ter lugar amanhã a cere-

nionia da entrega dos diplomas conmiemorativos.»

Iteforiiia de l.{ de junlio.

— ' Sabbado e domingo teve lugar o baile offere-

cido i)ela eonuuissão executiva ás Ex"'."'' Sras. que se

prestaram a cantar no grande cliôro no festival do dia

11 do corrente e a distribuição de diplomas commemo-

rativos ás mesmas Ex'".*'' Sras. e aos cavalheiros que

fa/iam ])arte da orchestra.

"O baile^ ao que se diz, esteve magnifico e houve

da parte da commissão todo o cuidado e diligencia

para que fosse digno das pessoas a quem fora offerecido.

«Esteve o baile muito concorrido e o theatro de-

corado com gosto e luxo.

«Na noite de W) do corrente terminara.m os fes-

tejos com a solemne distribuição dos di])lomas conmie-

morativos.

«A concurrencia avultou como nos dois primeiros

dias. Pronunciou uma eloquente allocução análoga á

ceremonia. na (pudidade de presidente da commissão

executiva, o Sr. ])r. Fausto de Freitas e Castro.

«Ajjós esse acto^ como estava annunciado, foram

abertas as portas do edificio aos visitantes que con-

corrt'raiii em avultado numero.»

Jir/hnilfl 'Ic 1') de jiiillli).
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«Centenário de Camuhs. O bailo (pio tovo Ino-nr

no din. 12 iiãí^ fa/ia |)ropriainoiito parto do pronramiua.

dos fostojos.

A com missão oxociitiva, grata ás distinctas seidio-

ras do nossa mcllior sociodado, cpio so prestaram a

alírilliaiitar o sarau ninsical, tomando parto na oxecnção

dos choros, jnlgou de seu dever ofterecer-llu^s um l)aile

para o qual foram os convites feitos pelas obsequiadas.

«Foi [)ara esse fim utilisado o grande salão do

tlieatro, armado como se achava, em festiva gala.

«A's 10 horas da noite enchia uina immensa e

escolhida concorrência tanto a sala «pianto os camaro-

tes o quando rompeu o baile foi verdadeiramente des-

lumbrante o aspecto que a vasta sala ofterecia ao publico

dos camarotes.

-A musica estava collocada na terceira ordem e o

saguão estava transformado em sala de recepção.

'Era grande o luxo de toilettes, extraordinária a

riqueza de jóias, mas tudo isso era obscurecido pela

graça e pela belleza do l)ello sexo porto-alegrense, que

enchia a sala o entregava-se ao doce prazer da dança.

«Porto Alegre nunca vira baile igual a este, quer

pela concorrência, quer pelo gosto e elegância das toi-

lettes, quer ainda pela franca alegria e perfeita harmo-

nia que reinava na vasta sala do theatro S. Pedro.

«No salão da frente achava-se preparada uma pro-

fusa meza de doces em que as senhoras tomaram chá

depois da meia noite, prolongando-se o baile até ás 4

horas da madrugada.

11
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'Estamos certos que todos os assistentes conserva-

rão grata lembrança d'essa noite de prazer, que, embora não

officialmente, veio completar o programma dos festejos.

-No dia 13, ás 7 horas da noite, realisou-se a

ultima solemuidade, — a distribuição de dij)lomas com-

meniorativos ás pessoas que contribuíram para o maior

brilho das festas.

'Era o complemento official do })rogramma e de

novo eucheu-se o edifício do theatro S. Pedro da luzida

sociedade que occupára nas noites anteriores.

'Salão e camarotes estavam cheios e os distinctos

nnisicos que haviam contrilniido para o festejo do pri-

meiro dia occupavam de novo os seus lugares.

'A connnissão executiva e os representantes da

imprensa achavam-se no mesmo lugar do primeiro dia,

havendo sobre uma mesa uma salva de ])rata com os

diplomas commemorativos.

'<Estes eram nitidamente litogriipliados, mnsti-ando

no alto do folha o retrato de Camões e contendo in-

scripções próprias da occasião com as assignaturas da

commissão (executiva.

'Depois de haverem tomado os seus lugares juncto

ao docel, tanto as gentis cantoras, íjuanto os cavalheiros

que deviam re('e))er diplomas, executou a grande orches-

trn mais uma vez (e a pedido de innumeras ])essoas) a

bellissima symphonia de GuHherme TcIL (jue tão applau-

dida fora na noite de 1 1 de junho.

Com (|nantr) fnltassíMn alguns executantes, cnm[)i'e

(•o)iJ"('^s;ir (|ii(' ;i |»('i'icia dos outros toiíiou pouco sen-
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sivel iiqiicllii falta, sendo a syinplioiiia cstrciutusauuMito

ai)[)laii(lida.

O Sr. Stott V us >;tMis dignos conipanliciros tivc-

i-ani nova inosse du glorias n'('ssa noite o por l(jngo

tiMn[)o recordará o auditório as delicias inusicaes d'essas

duas noites, sendo justo nieneicnar se a([ui o grande

servi(;o (pie ])restou a sociedade PliUarmonica Por/o

Alcfireiísc habilitando uni grande numercj de amado-

res para execuções musicaes de tal difHculdade e im-

portância.

<Em seguida coube a |)alavra ao Sr. Dr. Fausto

de Freitas e Castro, na ([iialidade de presidente da

coiumissão executiva.

«A sympathica vo/ do orador, o justo renome que

ha sabido conquistar nas poucas ve/es que tem íallado

em publico, assim como o estylo clássico, a elevacjão

dos pensamentos e a belleza das imagens que distin-

guiram seu discurso, lhe attrahirani geral atteuí^-ào.

«E com efteito. foi a allocução do Sr. Dr. Fausto

uma verdadeira chave d'ouro })ara os festejos do cen-

tenário. Seu discurso é um dos mais bellos entre os

que foram ouvidos n'aquelle festivo recinto e estamos

certos que como tal o classificará o j)ul)lico. (juaiulo o

lêr no livro que brevemente sahirá á luz.

Finda essa eloquente allocução. i)assou a com-

missão á distribuição dos diplomas ás senhoras e aos

cavalheiros que haviam h^vado o seu contingente para

o maior brilhantismo dessas homenagens que Porto

Alegre prestou ao grande épico luzo.



(»4 o CENTENÁRIO

< Com esse acto solemne finalisaram os festejos e

ás 8 horas da noite abrirain-se as ])oi'tas do theatro

ao publico em geral.

«Até horas adiantadas da noite cumparecenim muitos

visitantes ao salão, apreciando todos a belleza dos adornos.

«Cumpre a(|ui mencionar ainda que o retrato de Ca-

mões, que figurara na solemnidade (obra do talentoso

artista Sr. Balduíno Ku?hrig); foi offerecido á Bibliothcca

Publica^ onde occupará lugar de honra.

«Chegamos ao fim de nossa tarefa.

«As impressões que recebemos dos festejos do cen-

tenário em Porto Alegre foram as mais hivoraveis e

estamos certos que a Gazeta^ expressando-se por esta

forma, é interprete fiel das pessoas que assistiram ás

solemnidades.

«Porto Alegre é uma pequena cichuhí de provinda;

não tem os recursos ])ecuniarios e d'intelligencia que

{!ncen'a a grande capital do Im[)eri(). Dentro de suas

forças, porém, fez tudo (pianto pude e o livi-o (pie bre-

vemente apparecerá, encerrando as res[)ectivas produ-

cções litterarias, attestará para sempre (pie a gentil

nympha do Guahyba soube prestar a devida home-

nagem ao mais brilhante génio do século XVI, ao

maior épicíj dos tempos históricos, ao cantor das glo-

rias luzas. árjuclle (]ue em vida se cl iamou Luiz de

Camões e cuj;! iimuorred(^)ui"a gloria enclieu o nuuido,

tornando o seu tricentenário unui festa universal, como

foram os centenários de Shakespeare, de Goethe e de

Schiller, de Rosseau e de Voltaire.
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';i\'niiiiian(lo esta 1)rcve u descorada descri) )(;no,

repetimos ainda (jue a gloria, resultante d'esses festejos

cabe em primeiro lugar aos dois mais activos e dedica-

dos membros da commissão executiva, os Srs. Manoel

José Gonsalves, júnior, e José da Silva Mello Cíuiniarães,

assim como ao orador official o encarregado do eloí^io

histórico, o 8r. ])r. Severino de Freitas Prestes, (pie

com verdadeira maestria desempenhou a espinhosa ta-

refa que llic fora confiada.

«Melhor do (pic ])odem fazel-o nossas palavras,

fallará ao espirito publico o livro que será ])ublicado,

contendo todas as producgões litterarias que honraram

a tribuna no tricentenário de Luiz de Camões em

Porto Alegre.;^

Gazeta de 28 du Jiuilio.

«Centenário de Camões. Não podendo no dia 10,

em razão do máo tempo que fez. realizar-se a festa ao

tricentenário de Camões, effectuou-se ella na noite de 1 1

.

«Uma escolhida sociedade enchia o salão do theatro

S. Pedro.

«A fachada do edifício achava-se brilhantemente

illuminada a gaz, tendo no centro a coroa portugueza.

O interior decorado com luxo, tinha sobre as

colxas de damasco festões de Hôres artificiaes e as

armas nacionaes e portuguezas.

«O palco rei)resentava uma tenda de guerra com

adornos de escudos, armas e l)andeiras das duas nações

amigas.
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«Ao fundo via-se o retrato do immortal poeta, collo-

cado ii'um magestoso docel, magnificamente adornado.

< A's 9 horas, presentes a commissão deliberativa

dos festejos^ a grande commissão representativa das

diíierentes classes sociaes v a inii)rensa representada por

alguns de seus membros, deu comec^o a festa com a

marcha triumphal de JMeyerhcer, executada i)ela grande

orchestra. composta de distinetos nnisicos.

«A execução foi inagistral e ao íinalisar foram os

professores estrondosamente victoriados.

«Finda esta parte musical seguio-se a litteraria,

subindo á tribuna, em primeiro lugar o joven Sr. Dr.

Severino de Freitas Prestes, como oi'gão da commissão

organisadora das festas, fazendo o elogio histórico do

illustre épico Luiz de Camões.

<0 joven Dr. revelou n'esse discurso os dotes de

seu vasto talento.

Tara <pie o leitor ])0r si avalie essa magnifica

peça litteraria. dal-a-hemos anumhã á estainjja.

< Seguio-se o Sr. João Baptista Tall()n(\ vice-consul

])ortugue/, (Mil nome do coi-po coiisular, lendo uma bo-

nita allocuçao o i-ecitaiido iiiii soneto a Camões:

'O Sr. Vicente António do Fspií-ito Sancto, jú-

nior, pronunciou um discurso, em nome da Escola

Militar;

' O Sr. Aurélio Virissimo de liittencourt. como

órgão da sociedade Tupoçiraplúva Uio-Grandcnsc^ reci-

tou uma bonita poesia intitulada ,, Gutenberg a Ca-

mões" ;
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«Allocução polo Sr. Dr. Graciíiuo Alves de Azam-

buja, como representante da Bihliofhrra Piihllca /V/o/^y?.sr,

merecendo-llie mnitos a[)])lansos;

'<0 Sr. Dv. Constantino Rondelli leu unia hrevo

allocução intitulada ..Camões e sua ])atria'- ; lindo o que

teve lugar o magestoso cliôro para ambos os sexos,

regido pelo liabil professor Sr. Roberti.

«Deu principio á seguiula })arte uma grande sym-

phonia. de llossitu. executada pela orcbestra.

'<Em seguida sul)io á tiibuiia o [)rovecto ])rofessor

Sr. Apelles Porto Alegre, como orgao da comniissão

dej)utada })elo Partlicnon Liffrrdrio, e pronunciou um
pom])oso e profundo íliscurso, mostrando mais uma vez

os recursos oratórios de que dispõe.

'<Ao finalisar foi o talentoso joven estrondosamente

apidaudido e felicitado i)or muitas pessoas que alli se

adiavam.

«Secundou-llie o Sr, Carlos vou Koseritz. (pu- em

nome da im])rensa allemã. leu uma bem elaborado allo-

cução. que mereceu-llie numerosos api)lausos.

'O Sr. Nicolau Vicente Pereira occu])ou depois a

tribuna recitando uma inspirada poesia de sua lavra,

intitulada ..A Luiz de Camões^';

'<., Tributo a Camões" é o titulo também de uma

bella poesia, que foi logo apóz recitada pelo nosso

amigo Azevedo júnior, a qual daremos amanhã á pu-

blicidade.

'E terminou a segunda parte litteraria com a su

blime ode ,,A Camões", de A. A. Soares de Passos,
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recitada pelo Sr. Motta, com aquelle garbo o oiitlin-

siasmo já conbociflo clc nosso publico.

«Seguio-se depois o magestoso cbôro por ambos os

sexos, intitulado ..Houve um moço" que. sendo acom-

panhado pela grande orcliestra, foi de um eííeito ma-

gnifico.

'E assim terminou o sarau musical e litterario de

sexta-feira.

— No sabbado, foi ofPerecido um l)aile ás Ex"?^

senhoras que dispensaram seu valioso concurso ao fes-

tivid tricenteunrio de Camões.

«Esteve ell(> nmito animado e aristocratica^r.ente

concorrido.

— 'Hontem teve lugar a distribuição dos diplomas

áquellas Ex"'.''^ seidioras e cavalliciros que com}mzeram

a parte vocal v instrumental da festividade.

'Antes, porém, o Sr. Dr. Fausto proferio uma

bonita allocução análoga ainda á commemoração da

morte do grande épico portuguez.

«E nada mais nos lembra de momento que tivesse

liiivido no vasto salão do tlieatro aS'. Pedro em i-elaçao

ao programma de antemíio publicado, que seja dito de

passagem foi lielmente cumprido.»

Mercantil de 14 di' jiuilin.

(íflliiõc^^Jv^^ií^r» ?(iilVvLMbout(icf; j-^ídi^ciib i[t bic C>amõci§=

fVicv aiKn-^cfaUcn. ;Hiu 11. b. :).)tt^^. (ba cv ani 10. vcjviftc)

ítvabltc bac^ aufv? ('«>oicí;macfi>cíí[tc aucn^cidjmúcttc !íl)catov in

nic Ojcaluitcni (^>laim\ ^ÍMihuc uub '].>avtcivc Univcii iii cincu
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^aíou innUMubclt. 'Dtc 33uhnc [tclítc cin 3^'ít ihh- v^olí tvii\"5C=

vi[cí)cv 3:veplHÍon, uiib bao vou .'òcvvu í)íohvij-\ j-^cni^il^i^ 33ilb

bi\^ ir)icí}tcv^> bcfaub [icíj iu ciiicv vci^cub lun\]cvicf)tctcu 'Xui?;

ftattuihi iiiit fviíH-^cvijcfjcn ^Xttviínitcu , ciucv cjolbciicii i^cucv,

33íattp[(v-iimMi uiib íStatucu ini Aoub bc^ ^l}catci\^. l'.iufío

baiH^u UMv bic :)ícbiicitvibuui\ vccf}t*o bic 'iMaljc ffiv 3aiiv*\cv

iinb 'Díuiif. X)ic mu[ifali[cí)c IHuvfiibvuiu} umv iHHtvcfjlicíj;

bav Ovcí)c[tcv, iu bem bic ín^ftcu >h\i[tc bcv S-tabt mitiinrftcii,

Iciftotc ^Xu^cvovbcutlicíjCo; bic (v()lnc, ínn bcucn iicbcu ca. 40

ín-afiliaiiijcíjcn ^anicu lucbv alv 30 bcutjcíjc ^aiu^cv niití

Unvttcii, macíjtcn ciucu pvaájti^cn (uub l)icv gan^ ucucu) Cvin=

bvuc!. Dr. >£ci.Hniuc '^>vc[tc^v "^cv amtlicíjc Dícbiicv bcv ^Xbcnbo,

l)iclt cine glaii^cnbc í)ícbc; au|3cv il}m fpvacfjcii nocíj incíc anbcve

í)ícbucv, bic incí @utC'o jagtcn. Ctaví t-ou .^e|"eviiji [pvacíj im

Díaincu bcv bcutídjcu ^•j.n-cfjc unb Vittcvatuv. ^^Biv \rcvbcn bicfc

Oícbc iu ciucv bcv uacíjftcu '3tuunucvu iu Uctcv[el3uui-i 6viu;^cu,

^;}(ni <£onuaí)cub 5(bcub faub bcv i^alí [tatt, jo j-^lau^cub, une

'^HH-to iHlcgvc uocí; fciucu gcjcbcu hattc. ($0 l)cvv[cí}tc incí

Suyuc uub uiau jab inclc bviílautc (ícf;oubcitcu. 3)cv Xotais

ciubvucf UMv Unvflicí; ciu iui^HMíivcubcv. i>:\\t ç\cç\(n 4 Uí)v

cubctc bcv ciujjcvft iutcvcffautc ÍBall. <2euutag 5(bcub faub

bic 23cvil}ci(uuç] bcv (íhvcubipíenic [tatt, uub uací)l)cv univbc

ba^o Xbcatcv bcui ií3c]"uá;c bcí "^^uOíicuuuo gcofpicí. ^^Hnto

xHlcv3vc bat ba^ C^iuiõcê^gcft iu buvcf;au^o Univbigcv uub ínií-

íautcv Wòá']c y-^cfcicví. 5)ic bcutjcf)c íBclnUfcvuug b^^t [icí; iu

aU'ogicbigcv 5ívt bavau bctí)ciligt uub bau^'»tjaí)íi(fj bic bcut]"cf;cn

(Sciugcv uutcv bcr cvpvebtcu Vcituug bc^í .S>cvvu Vui;; (\h-iiuc=

UMlb babcu vncl :;uv iHnbcvvíicí^uuv-^ bcõ Acftc^^ kigctvaçicn.

12
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«Centenário de Camões. (Tradncr.ruO. Estiveiaiu

oxtraordinarianiento brilliantes as festas para solemni-

saçHO do centenário de Camões. O nosso theatro, que

se adiava decorado com apuradissimo gosto, apresen-

tou-se no dia 11 (por ter chovido no dia 10) num

esplendor além de toda espectativa. O palco e a platéa

estavam transformados em um salão. O palco repre-

sentava uma l)arraca, ornada com trophéos de guerra,

e o retrato do i)oeta, pintado pelo Sr. Balduino Rffihrig,

acliava-se n'ella, elegantemente adornado, cercado de

attributos bellicos, de uma lyra de ouro, de folhas de

louro e de estatuas, que formavam o fundo do theatro.

A' esquerda da barraca erguia-se a tribuna dos orado-

res, á direita estavam os lugares designados para os

cantores e a musica. A execugão nmsical foi excellente,

a orchestra, da qual fizeram })arte os melhores profes-

sores da cidade, excedeu á espectativa; os choros, nos

quaes tonuiram parte, além de perto de 40 senhoras

brazileiras, mais de 30 cantores allemães, produziram

um effeito deslumbrante, além de primarem pela novi-

dade. O i)r. Severino Prestes, o orador official da

festa, recitou um ))rilhaiite discurso; além d'elle fizeram-

se ouvir muitos outros oradores eloquentes. O Sr. Carlos

von Koseritz fallou em nome da imprensa e da litteratura

alleniã; em um dos ])roximos números publicaremos a

traducção d'esse discurso. No sabbado, á noite, reali-

sou-se o baile que esteve esplendido, como até hoje

Porto Aleirre não teve outro. Houve muito luxo e

notava-se a presença de nniitas licldades seductoras. O
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cfVíMto geral wd iTcilmeiite impouLMiti', l' só [)(.'las 4 horas

(la maiiliã toriiiinou o bailo, cpie esteve extraordiíiaria-

niente auiiiiado. No doiiiingo á noite fez-se a distri-

buirão dos diplomas comnieinorativos e depois foi o

tlieati'o exj)osto ao ])nblieo. Wmío Alegre celebrou o

ceuteuario de Camões di' uma uiaueira sobremodo digna

e brilhante. A ])oi)ula(;no allemn tomou unui parte

nuuto importante na festa, priiicii)almente os cantores

allemues, que. sob a proficiente dirccí^irio do Sr. Luiz

Griínewald. muito contribuirani para o abrilliantamento

da soleninidade.>'

Julgamos de opportunidade inserir as bellas home

nagens que alguns jornaes da capital consagraram n

Luiz de Camões no memorável dia 10 de junho de 1880.

São do Conservador as seguintes eloquentes paginas

:

«Volveram os dias. findaram os annos e correram

os séculos a marcha implacável do tempo, quando a

gloria des})ertando sobresaltada e inquieta atravessa

coui passo rápido a morada húmida e sombria da

morte, e detendo-se junto a um tumulo de inscripf;ão

apagada ;, fende a lapida, rasga un> sudário e d'elle

ergue um cadáver macilento e frio. sol)re o qual pro-

jecta uma luz intensa e sobrenatural, dizendo-lhe : — Eia.

poeta e guerreiro, desprende-te dos grilhões do se})ul-

chro e vem commigo assistir á apothéose que ao teu

génio immortal as gerações modernas hoje prostradas

rendem ! Vem sobreviver-te. e partilhar do festim que

em teu illustre nome celebra a posteridade na mais
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livre e espontânea nianifestacao de entliusiasnio ! Ouve

os hymnos e os cânticos na lingua em que cantaste as

glorias de tua i)atria e recelje as homenagens dos de-

scendentes de teus lieróes! Não foste esquecido! Se na

vida não encontraste os tributos que te prodigalisam

hoje, é i)or(]ue tiiduis de percorrer todas as phases do

martyrologio da gloria, que hoje pródiga entretece coroas

para offertar-tc em nome de dois i)ovos irmãos pelas

tradi(^'ões, pela mesma solidariedade de raça e de costu-

mes, e pelos laços indissolúveis de uma affeição sincera

!

Um e outro te consideram seu e ambos nas primorosas

estrophes de teu poema-épico te rendem culto irmão,

e repetem ao teu génio creador os encouiios que me-

reces! Salve, Camões!

"A })lii](»s()pliia da liisturia; (pierendo tirar á fata-

lidade a sua intervenção nos grandes actos, cm (pie a

humanidade funcciona como unidade intelligentc e livre,

admitte uma theoria (juo se cluima a. lógica dos

acontecimentos, e nos quaes os ])ovos, os actores con-

stantes d'essa iiiimensa tragedia, obram a priori ou a

posteriori.

'O hm de actividade commum, os sentimentos re-

ligiosos, o auior da pátria e das instituições iiaciouaes,

são o graude chisterio d'essas nuicliiuas coiuplexas e

nmlti[)his. v to<his as ve/cs (jue n\'lle jicrsistem não é

duvidoso o resultado. A conquista do nuindo tornou

Koma militar, o auK)r das riípiezas fez Tiro e Carthago

mercantis, o ani(»r d(j hcllo fez a Grécia artista.
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«A liist()i'ia antiga c ;i iiiodonia parci-ciii confinnai'

essa theoria, qiio não é mais- do (|ii(> a aiui)lia.(:ao dos

attributos moracs da ])('i-s()iialidade liiiiiiana gcncralisada

na grande nnidade nacional. Os povos, por mais íracos

qiio sejam os scns elementos de grandeza, gniados |)or

nm sentimento ou aspiração na qual persistem, realisam

nniitas vezes um absurdo geograpliico e tornam-se fortes

e dominadores (piando as eireumstancias t> o meio em

(pie viv(>m pareciam conspirar contra a. consecurão do

alvo a (pie attingem.

«A Inglaterra, essa pequena ilha do Oceano, sem

a foira de ex])ansão (pie tem revelado na su;i con-

stante tendência de apossar-se do mundo, teria ficado

reduzida á posií^^ão da Groenlândia e Islândia: emtre-

tanto o seu fim de actividade não se enerva, e ahi

vemol-a ])or effeito de uma politica muitas vezes

contradictoria sujeitando aos dominios da f/rdciosa nia-

(jestada povos liecterogeneos pela ra(;a, liiigua, co.->tunies

e respectivas posi(;ões geograpliicas! Portugal tandjem

teve suà idade de ouro. A sua liistoria. rica de factos

gloriosos, também encantou o mundo com as lendas d('S

seus lieróes!

«Desde a conquista do pátrio solo regado palmo

a })almo com o sangue generoso de seus filhos, o prodi-

gamente derramado pelo alfange mourisco, até ás guerras

da Hespanha que queria reivindical-o como um patri-

mónio dotal, doado com exhorl)itante generosidade, esse

abeiu^oado torrão ergue-se admiravelmente á altura de

uma nac^ào pujante pelo fervor de sua ív religiosa, pela
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dedicação ás suas tendências sociaes e i)elo estremecido

amor da pátria.

«Esses seus lierúes assombram o unindo com os

seus feitos gloriosos e com a sua probidade axiomática.

Reúnem no mesmo individuo essa dupla (jualidade, o

valor de Alexandre com a honradez de Fabricio, e

multiplicani-nV)S para apresentai- os á posteridade como

modelos vivos da superioridade moral do liomem sobre

as fraquezas inherentes á sua frágil espécie. Esses

modelos cliamaram-se Aftbnso de Albuquenjue, João de

Castro e tantos outros ([ue na sua opidenta historia

a[)parecem a captar os applausos do mundo.

«Ha porém um período de sua historia que real-

mente surprehende a todas as previsões e ])rovoca o

mais sincero enthusiasmo

!

«E' o que se desenvolve entre os reinados de \).

Manoel, o venturozo, e D. João II.

«E' a época dos grandes descobrimentos, das ten-

tativas audazes de seus navegadores! K' a apothéose

dos Vasco da Gama e Bartholomeu Dias!

'<A inqjortancia ))()liti(a e commercial de Lisboa,

tornada o empório do Oriente. d(>])ois do amiiípiilamento

das florescentes republicas italianas do Mediterrâneo, é

a feição característica d'esse l)rilliante ])eriodico liisto-

rico, (pie teve para chronista o nosso immortal ])oeta!

<'Aos impulsos d'esses commettimentos grandiosos,

sob as ins))irações do amor de sua ])atria, o |)oeta des-

ferio na lyra esses cantos immortaes mais duradouros

que os sulcos que os galeões portuguezes rasgavam nos
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mares asiáticos. O seu poema é a brilhante syiithese

de toda a liistoria daquella generosa nagao, a qual o

seu lieróe couta ao rei iudigena. e o ai)[)arecimento do

seu génio tbi um facto providencialmente necessário,

porque só elle devia registrar esses grandes feitos, ((ue

até hoje todos nós repetimos enlevados na belle/a de

seus versos!

«O paiz (pie apresenta tão esplendidos testiniuidios

de sua existência passada, deve preparar os seus ele-

mentos do futuro.

«Não deve descrer da força occulta que tem em

si, e pôde de um momento para outro, reproduzindo-se

as mesmas circumstancias^ operar os mesmos resultados,

e o exemplo dos grandes homens, a veneração por sua

memoria são os melhores estimulos para sempre trilhar

a senda do progresso e grandeza nacional.

'<Abençoado torrão de nossos avôs! Perinitti que

na confraternidade dos sentimentos que nos desperta a

contemplação de uma gloria que não é só vossa, porque

também a reclamamos, vos possamos render aquellas

homenagens de admiração e respeito que no berço nos

ensinaram nossos pais, e que vos expressemos os sin-

ceros votos que fazemos para que uns e outros, de-

scendentes d'essa luzida turba de lieróes, possamos, se-

guindo um mesmo commum destino, transmittir á ]>os-

teridade, sem o menor deslustre, legado tão precioso!»

O TdrphotKí, periódico hebdomadario, exprimio-se

da seguinte forma:
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«K(> nioinonto em que a posteridade se levanta re-

conhecendo no immortal Luiz de Camões uma fulgente

gloria e lionrando a sua memoria, não podia o Tclrphono

ficar indifferente, porque, apostolo das lettras, deve

também concorrer, segundo as suas forças, para o es-

plendor do centenário do principe dos poetas portu-

guezes.

"Luiz de Camões, esse homem que illn minou com

o brillio de seu talento a historia de um grande povo,

porém que nKMidigon o pào. quando liavia dado á sua

pátria o poema dos seus grandiosos feitos, exhalou o

ultimo alento aos 10 dias do mez de Junho de 1580.

' Aquelle homem, poeta e soldado, cuja estatua se

levanta hoje na capital do velho reino, não existe ha

três séculos ; mas a geração hodierna reconiieceu o erro

das gerações passadas, e rende n'este memorável dia

cultos de admiração e respeito á memoria dv. tu-o

transcendente génio.

«Esta data que até então se conservam no mais

criminoso olvido, inscreve-se ngora no livro do oni'o de

uma grande nação, e em caracteres indeléveis apresenta

ao nmndo o nome do s(M1 grande épico, do cantor d(í

suas glorias.

Nós os brazileiros, fallando o mesmo idioma do

inl"eliz vate. e nas suas obras estudando a historia das

gentes lusitanas. n'aquell(!s tempos tão cheios de valor

e de patriotismo que sempre fjiziam trium])har as (juinas

portuguezas, não ])odiamos deixar de nos associar á so-

lenmidade que hoje se realisa.
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';0 gonio não inon'0.

'Esta venlado attcstaiii a(|ii('ll('s (|U(' o Inríiiii uns

obras {[\iv legaram.

'Camões em seu iminortal ))()(Mna escreveu úteis

lições, uiostrou o (|ue é o aiuor da pátria, cantou as

grandes vii'tudes quo devem ser o apanágio dos ])ovos.

e, re})ousando lia três séculos, ainda nos inspií-a eleva-

dos sentimentos (piando meditamos na sua ohra prima.

«Todos os i)ovos cultos têem admirado arpielle génio

que expandio-se eteriiisando os feitos lieroicíts dos TiUsita-

nos, e era tem])0 de se lhe votar justo e sul)lime [)reito.

«A provinda do llio (xrande do Sul concorre tam-

bém para honrar a memoria do ])oeta-guerreiro. e o

Tolrpliono envia á grande Nação Poi^tngue/a sinceras

saudações. >

O Mprcfiíilil exprimio-s(^ com (devacão e enthusiasmo.

nos seguintes termos:

«Duas nações são hoje chamadas a pagar uma

grande divida. Dois povos separados ])or vastíssima

distancia, sem o menor liame politico, divergentes até

em algumas de suas instituições, têem hoje nmn inissão

a cumprir.

'E essa missão é para ambos um empenho de

honra, um dever segrado; não lhes é dado intpiirir.

como o contrahiram.

«Não lhes precedeu estipulação ou ajuste, não accei-

taram im])osição alhiMa ; mas aml)os esses ])ovos visam

um único ol)jectivo: a solução dVsse debito!

13
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«E' que se diversas são as nações, so tão profunda

divisão existe entre ambas, liga-as uma mesma língua,

identidade de costumes, a mesma origem em fim.

Portugal e Brazil — eis as duas nações, que para

sempre separadas, devem ser eternamente amigas, como

deve ser eterno o amor entre irmãos ; diriamos talvez

melhor: ontre a mãe e a filha.

'As glorias (1(» uma serão em todos os tempos

])artilhadas ])ela outra, como serão profundamente sen-

tidas as desgraças ou humilhações, que j^ezeni sobre

uma d'ellas.

'Tão estreitamente ligadas ])elos laços do sangue,

da Índole, e da própria litteratura, não podem furtar-se

á reparação d'esse gravame, que ha tresentos annos

pesa sobre a consciência de seus ante[)assados.

'Eia j)ortanto. ó geração luzo-brazíleira da ultima

<piadra do século XIX, — homenagem e profunda vene-

ração ao immortal creador de vossa litteratura!

«Se tão injustos foram nossos maiores, que nega-

ram as distincções e ap[)lausos. a que Luiz de Camões

teve índís])utavel direito: se á força da indifterença e

do (l('s])resõ. á mingoa o deixaram succumbir, lavemos

CHI um só di;i as culpas de tantos séculos.

'Não o despertaremos de seu sonmo sepulchrid

;

mas ao menos [)rovaremoR aos })ósteros que o dia de

seu transito não deixamos passar, sem um testemunho

do mais solemne e resf)eitoso recoidiecimento.

'Tudo nos mei'(>ce esse génio ])ortentoso. (\ui\ como

os de sna tenq)era. tanto se aj)})roximou da divindade.
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'Ultinio (' luciios iiu[)oi'tantu uiitrc os rcpresciitjiiitcs

(la impicii.Sci (liciria, deixai que o Mercantil, consagrandíj-so

lioje á uieinoria do Homero portuguez, coiicori-a. coiiio

pôde, para a grande soleinnidade das duas ua(;ões irnias.

«Foi uo dia 10 de jiiidiu de 1580, segundo as mais

esc'rupulos*as iiivestigac^ões, ([ue adonnecHui para seiupre

o iiíiMiortal cantor dos Lnziadas.

«Uma sepultura Inunilde, á entrada de unia ig]'t'ja

de Lisl)oa. recebeu de Inunilde sarcopliago os frios des-

pojos d'esse génio inexcedivel.

í^Sobre seu tumulo nem sequer uma inscrip(;ão foi

logo tra(;ada. i)ara lembrar aos portuguezes (jue alii

repousava o cantor de suas glorias.

«E' que Lidz de Camões vivera em uma epoclia

e em um paiz, que não o podiam avaliar,

«A pequenez do território, deficiente cultura de

uma lingiui ainda barbara, preconceitos da vida social,

o espirito de conipiista, tudo concorrera para essa in-

diferença, com que Portugal acolheu os primeiros voos

d'cssa imaginação privilegiada.

«E com tudo, apezar de tanta frieza, mal sabiam

os ingratos portuguezes que esse ente despresado e

aborrecido, qual outro Homero, preparava-lhes no si-

lencio de suas cogitações um padrão de gloria mais

immorredouro. que o de suas tão custosas conquistas.

<:A sede d'essa ambição de dominio matava-llies a

nacionalidade, (piando. em meio de um d'esses tão ou-

sados quão fanáticos conmiettimentos, caliira exânime o

legitimo monarcha da nação portugueza.
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'<A c(n-rup(^-rio. u baixa intriga. íraiKiiiuavaiii ao ini-

migo irreconciliável e invejoso, o doniinio de niii pai/,

cujos habitantes, altivos e ]>un(lonoros(js. liaviiini lutado

durante séculos ])elo mais nobre de seusanbelos: —

a

independência nacional.

Já nào era essa vellui e pugnacissinia Lu/itania,

que ousara, após tenaz resistência, d(!sbaratar as aguer-

ridas hostes de Manlio e de Pisão. (|ue só depois de

exhausta íóra absorvida pela grande massa dos exércitos

ronuinos: era apenas o pequeno condado de Portucale.

que de victoria em victoria conseguira, em mais de três

séculos de porfiosa luta, alargar seus limites, consolidar

sua monarchia, e não podendo mais entender-se no con-

tinente europeo, levar a regiões longiquas e ignotas o

estandarte triumphante das quinas de Aftonso Henriques.

'<Essa nação de tanto heroismo, (jue a posteridade

ainda admira, cahio ])rosternada aos pés do feliz her-

deiro das coroas de Leão. Castella, Navarra, Aragão e

Granada, e. por seu turno, concorrera com seus vastos

dominios a lórmar de facto o n)ais vasto im})eri(). (|ue

o mundo tem. ou terá talvez contemplado.

«Mas o usur])ador não cogitara muito dos meios

dl" conservar sua ])resa. Elle e sua côrte^ ou não es-

tiularam, ou não comprclicnderaiii a [)()btica de Macliia-

vel, j;i então coidiccida cm toda a. Kuropa.

A nação cojKiuistada possiiia outros hábitos, outra

Índole, o sentimento da pi'o[)i'ia, nacioiíaHdade, tantas

vezes manifestado e outras tantas sopitado.

Se juntarmos a estes elem('Jitos a posse de uma
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liiigua. <|U(' ;i imisii predestinada de Ciiiuões tornara

enlta . melodiosa e sem attecta(^rio . iimn lingiia, ([na

nunca se poderá liarmonisar nem eonfundir com a de

Lope da Vega e Calderon d(í la Jiarca , ter-se-1i;i

comprehendido (jue uma tal conquista, á ])arte a iné-

pcia do usurpador, não deveria perpetuar-se.

«Esse misero captiveiro começara no mesino mino,

em (pie o grande épico se finara em tão esípialida e

desapercebida miséria, e devera baípiear para sempre,

quando as producçÕes de seu sublime estro se tornassem

um código de bom gosto i)ara a lingua e litteratura

})ortugueza.

'Até 15S() contavam o^ Lnzid-.hia iluas edições, que

ambas tiveram lugar em Lisboa no anno de 1572.

«Dados os precisos descontos: do crescido numero

de estancias omittidas. das correcções e transforma

ções, por (pie a nieza do Santo Officio fez ])assar os

manuscriptos do poeta, talvez mesmo o atrazo da arte

typographica em Portugal, e comprehender-se-lia. aKnn

das outras cousas, que grande etfeito não produziriam

em oito annos essas duas publicações.

«Foi essa indifferença a par da pobreza, a (pie se

vio reduzido, que abreviou os du\s do poeta, cujas

obras só de})ois de sua morte começaram a ter geral

acceitação.

Na pro[)ria corte de Madrid f(5ra elle por três

vezes traduzido; e, ao passo (pie em Lisboa se succc-

diam as impressões, o próprio original se vulgarisava

por toda a peninsula.
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«Vários amadores o verteram por;- o latim, c o

('straiigciro, ávido de estudo, vinlia ler c a])reciar essa

c'])u})(''a do modo a insuflar os brios agrillioados da

na(;ão ])(>rtiigiieza.

i)a Itália fora esso g(Miio saudado pelo inimortal

Dante. (' foi aturdido por esses ajiplausos do mundo

eivilisado. (pie mu amigo deslembrado, por algum tenii)0,

salvou (lo ])(') do ('s([uecimento suas cinzas preciosas.

.);i iiao llic faltavam admiradores na ])ro})ria pátria;

mas . . . era mui tarde.

«Uma. depois outra lapida se gravaram sobre seu

tmmdo. e (piaiido. a])ós sessenta amios. o sentimento

da naeioiíali.lade sacudio (facto raro na historia) a do-

mimií^ào dos Phili[)pes sem o estrépito das armas, não

foi j)ara admii-ar que a nação portugueza aos poucos

reeit|)erasse o gosto pela cultura das lettras.

\\m verdade, após Camões e essa petpieiia ])k'iade

(pU' com elle dcsap])arecêra, surgiram do meio do ob-

seurantismo. em que a dominação de Castella deixara

immersíi a uaçào [)ortugueza: — Lobo, Vieira. Botelho,

(íal)i'ii'l de Castro, Sá de Menezes, Semedo. Gregório

de ^lattos e Bernardes, e. nuiis tarde: Quita, J)iniz.

IM li li 111 o. Caldas. Gonzaga, Alvarenga, Gomes, Bcx-age.

Macedo. IJa/ilio da (rama. Durão e muitos outros.

Todos iiHo duvidaram reconhecer em Camões essa

))riniazia. a (|iie lhe dá direito a elevação de suas idéas

e >eiitimeiito>. a proficiência e pureza de suas rimas e

sobretudo a concepção do seu grande e moiuuuental

poenui.
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'Vm SÓ poderíamos dostíicar. o fora Macodo. (|nc

compondo um poomn ])iira oftnscal-o , ITio ficou mui

somenos.

«Mas, abstracção feita d'cssa rivalidade mescpiiulia

e injustificável contra o morto de mais de dois séculos.

Macedo, seus coetâneos, essa geração moderna í|ue em

Portugal teve á sua frente Herculano. Garrett, os Cas-

tilhos etc, no Brazil, Magalhães, Gonçalves Dias, Porto

Alegre e muitos que longo fora nomear, todos são

outros tantos discipulos do clássico dos clássicos d'esse

idioma, que. arrancado da mais barbara corruptela da

Galliza, foi elevado pela mais desvelada cultura á alta

catliegoria de filha ])redilocta o aperfeiçoada da lingua

latina.

«Nem tanto bastaria })ara tornar o nome de Ca-

mões superior aos ultrages de seus pequeninos iuimigos:

mas é que elle não será somente uma gloria nacional.

se uao que sél-o-ha tauibem da humanidade.

'Se compararmos seu immortal ])oema com esses

livros grandiosos, que formam o ))adrão de gloria poé-

tica das diversas linguas vivas e mortas, não acharemos

um só que possa supplantal-o.

«Após a IlJiarla e a Odyssfti, aj)ós a Eneida e as B}(-

coVicas, vieram os Luziadas occu])ar distincto lugar entre

aquelles })oemas. que mais tem enriquecido a poesia

universal.

«Superior em tudo á Tlipocjonia de Heziodo. á Ar-

goíiantira de Ap])ollo)iio. á Phfirsalia de Lucano. á

Guerra [mnica de Italicus (servil imitação da Eneida).
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poderá como todas as prodiicçues do engenho Imniano

empannar-se ante a nnccão poética de alguns livros

do Velho Testamento . (pio nenhuma poesia de outra

lingua tem podido igualar; mas ficará sempre muito

acima dos Kinfis de Confúcio, dos Vedas do Indostão, do

Zend-Avrsfn de Zoroastro, do Kaniii de Mahomet e de

tantas ()i;ti'as composições orientaes. que a cuiiosidade

dos IVance/cs fez verter ])ara sua liiigna.

' Se dos antigos passamos aos modernos, ol)serva-

mos (pie Dante, Ariosto. Roiardo. o mesmo Petrarcha

em seu género ainda nilo podem admittir ))aridade com

o grande épico portuguez^ emquanto Tasso. o immortal

cantor da Gicruzaieme I/herata, seu com})etidor e seu

amigo, já vimos prestar-lhe solemne homenagem.

'<Exceptuados esses, não vemos que a culta França,

a douta Inglaterra, a perseverante e estudiosa Alle-

manha pudessem no século XVI ofterecer aos seus apre-

ciadores um livro como o do Camões; e entretanto

((piem o diria?) em todos ossos jkjvos encontrou olle

apreciadores sinceros, (pie o traduzissem ou d\']\c fizes-

sem o mais serio estudo.

«Mas nào Hcou só n'isso: a terra de Klopstock, do

Goethe, de Schiller, Gessner o outros génios suldimes.

levou tão longo sua admiração. (|Uo nos seus theatros

occiíjtou distiiicto lugar o drama do Miinch-Belling-

hauson, om (pie figura de protogonista o nosso Camões,

já celebrado n'iim romance de Tiech.

• A pati-ia do Sliaksp(Mro. do jVlilton. Cowloy. Drydon.

TíjpC!, Young •' llyion jxxlc allogar-nos (pio a instiga-
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ções de um seu illnstre compatriota é devido esse nobre

einpenlio. (\\\o. lia mais do inoio século, tomaram os por-

tuguezes de saldar essa divida, fpie ])or três séculos

I)esára sobre sua uação.

«E não foram baldados os esforços de Adamson.

nem as doces advertências do mavioso cantor do Clu/d

líarold; não somente Portugal, mas também o Brazil

estão isentos do mais negro dos crimes: — a ingratidão.

«Luiz de Camões não foi só o erudito e harmo-

nioso cantor dos Luzíadas. Em todos os géneros de

poesia exercitou elle o seu estro, e em todos ou exce-

deu, ou pelo menos egualou os demais talentos coetâ-

neos, que com elle concorreram.

'O soneto, essa producção difficil e imponente,

que, na plirase de um distincto professor de poética,

pôde em quatorze versos heróicos envolver o assumpto

de um poema , mereceu tamanho cultivo do nosso

grande épico, que chegou a escrevel-os em numero de

286, segundo a bem accurada edição de suas obras em

Lisboa. 1852.

«Outras edições posteriores lhe attribuem muitos

outros sonetos, mas nem tantos, como os que fora de

duvida lhe pertencem, bastariam para mostrar a pas-

mosa fecundidade de imaginação do auctor dos Luzíadas.

O mérito d'esses sonetos, muitos dos quaes em

hespanhol, é tamanho, que nem Bocage, e ainda em

concurrencia com elle, nem ninguém pôde tirar a Ca-

mões a primazia n'essa composição difficil.

'Kas elegias. e[)igrammas. composições bucólicas e

14
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lyricas, trovas, voltas e canções de todo o género, em

todas seu estro brilhara com fulgor immareavel.

«Nas composições theatraes deixou elle três come-

dias, que, affirniando seus biographos terem sido escriptas

na sua adolescência e representadas por seus collegas

da Universidade coniml)ricense, mesmo assim, reúnem

tanto mérito, que muitos liomens não desfavorecidos de

talentos desejariam poder formar com ellas uma repu-

tação litteraria.

«Pedaços chistosos na linguagem demasiado livre

d'aquelles tempos, ainda lioje não se os poderá ouvir

ou ler, sem que desafiem um riso sincero.

«Em meio do enredo cómico destacam-se trechos

sérios, nos quaes a philosophia ou o sentimentalismo

tomam o mais amplo desenvolvimento, taes são a scena

5'^ do 1" acto dos Amphifriõcs c as scenas 1* do 15? e

4^^ do 4'.' acto do Filodemo, a melhor de suas compo-

sições theatraes.

«N'esse género, que parece inconq)ativel com a

grandeza e magnitude do ópico, encontra-se o nosso

heróe em perfeita e indecisa competência com o auctor

da Castro e o da Floresta dos eufjanos.

«Escrevendo extensas ])aginas dos melhores versos,

(|U0 do século áureo da nação portugueza passaram á

posteridade, não ])oderia Camões ficar isento de erros,

mas, não fossem as correcções e modificações dos cen-

sores, talvez noni um só lhe seria notado.

«Porém nós, que apenas por impulso todo espon-

tâneo somos levados a prestar um modestf) contingente
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á consagração (Teste dia, deixaremos inteiramente de

j);irto a apreciação dos poucos erros ou das muitas

belle/as do seus carmes.

«Continuem as obras de Luiz de Camões a ser o

ornamento das nossas bibliotliecas, o estudo obrigatório

de (piem quizer aperfeiçoar-se no conhecimento da lingua

vernácula; ou a leitura para deleite, de (|uem necessite

momentos de útil distracção^ e teremos pago esse tri-

buto, de que só o analphabeto pode estar isento.

< Outros testimunlios de gratidão não poderão nuiis

dai- os portuguezes do que esse moimento em cujo cimo

a tigura respeitável do cantor dos Liiziddan parece con-

templar em eterno e grato êxtase as gerações, que hão

de surgir e desapparecer.

«Esta festa em sua memoria, seja a exemplo das

que outros })ovos teem instituido para os heróes dos eu

pantlieon, o complemento d'esse culto, que o Brazil e

Portugal devem a quem tanto glorificou os feitos de

seus antepassados.

»

Temos satisfação em mencionar (pie os três jornaes

de que transcrevemos tão valiosos conceitos, [)ublica-

ram-se no memorável dia em exemplares especiaes,

nitidamente impressos, rivalisando entre si na elegân-

cia e bom gosto typographico.

O artigo em allemao que inserimos a paginas 68 e

G9 foi extraindo da Dmt^chc ZcitiUKj de 10 de junho.
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Fedíamos as tratiscripções com o seguinte artigo

(la Gnzcia de Porto Alegre:

«O (lia de lioje pertence em todo o mundo civili-

sado a Luiz de Camões, o cantor dos Liuiadas.

«O génio não tem pátria; sua origem é a eterni-

dade, seu pedestal o universo, seu cimo se perde no

firmamento.

'Luiz d(; Cainões pertence ao universo, porque 6 o

mai(jr ("'pico d(js tempos históricos.

«E' um dos poctas-reis, cujos nomes perdurarão

no immdo terrestre, (juando o ])6 do escpu-cimcnto já

liouver apagado a memoria dos Alexandres e dos Na-

poleões.

'E' (pie os fructos do génio, na sublime ])brase de

Eelix da Cunha, ..o ]jó (pie não os dá, não os consome."

'Atravez dos séculos recebe geraçãc) por geraí^ão

a tradií^ão do passado; relembra, é certo, a tánia. dos

heróes, mas seus nomes passam; immortaes só ficam

as glorias do pensamento escrii)to.

O nome de Luiz de Camões é festejado lioje em

todos os paizes civilisados, poripu; os Luzi(idaH'h'A, muito

(jue fazem parte do thesouro da internacional litteraria.

«Se a Allemaidia, se a Eran(;a. se a Inglaterra, se

a Hespanlia celebram lioje a fama do illustrc ('«pico

portuguez. muito mais devemos celebral-a nós. (jue falía-

mos sua lingiia. (pie n'e]la escrevemos e ])ensànios, ifessa

lingua que as suas estroplies tornaram a mais harmo-

niosa do universo.

«Porque as glorias de Portugal, glorias brazileiras são.
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«O fillio herda os thcísouros da iiirie; Caniu(>s per-

tence ao Brazil^ como o Brazil pertenceu a Portugal.

K pois, é justo, que n'este dia (]ue recorda a

azijiga liora em que o sublime épico .. morreu com a

píitria". a nossa gentil Porto Alegre se revista de galas

])ara celebrar a memoria do luzo cantor, cujas glorias

nossas são.

«E' justo, porque Camões ó o giande mestre da

lingua que todos falíamos, é o escrii)tor que melhor

.,Attesta com seu brilho permanente

.,0s feitos innnortaes da luza gente!

^'Camões é um d'(>sses gigantes do pensamento e

da arte, que só nascem de centos em centos de annos

;

o mesmo século pode produzir nm Napoleão e um Moltcke,

um Talleyrand e um Bismarck, um La})lace e um Dar-

win, mas não produzirá um Homero e um Camões, um
Shakespeare e nm Gcethe, um Cervantes e um Hugo.

«E entretanto esse innnortal poeta que esculpio o

seu nome na frente do mais bello poema épico do uni-

verso, morreu pobre e despresado em sua triste habi-

tação da rua de Sant'Anna em Lisboa, onde cruel en-

fermidade prostrara no leito de dor o illustre cantor,

que mais que nenhum outro contribuio para elevar as

glorias luzas, para celebrar os feitos d'esses ., varões

assignalados'' que ..por obras valorosas" se foram ..da

lei da morte libertando'^ e que ao mundo deram o raro

exemplo de um povo pequeno que .. por mares nunca

dantes navegados " levou a cruz e a civilisação , foi

., dilatando a fé e o Império, ás terras viciosas de Africa
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e de Azia. ..edificando entro gente remata, novo reino

qne tanto sublimou.'

<E' que no campo das lettras data a gloria quasi

sempre do momento em que se desfaz a combinação da

matéria; parece que a essência do espirito só então se

desprende de seu envolucro e vai enchendo o universo.

«Para Camões começou a vida immortal na liora

em que expirou sobre a pobre enxerga de seu leito.

«EUe o adivinhava quando, já moribundo, dizia a

um seu amigo: ..Quem ouvio dizer tpie em tão pequeno

theatro como o de um poln^e leito, quizesse a fortuna

representar tão grandes desventuras? E eu, como se

ellas não bastassem, me ponho ainda de sua parte,

porque procurar resistir a tantos males, pareceria es-

pécie de desavergoidiamento."

< Resignação sublime, que bem demonsta que Luiz

de Camões não ignorava que com a morte começava

l)ura elle a posteridade.

«E começou.

«Dezeseis annos não eram passados e já D. Gon-

salo Coitinho procurava a esquecida o humilde sepultura

do poeta^ e mandava trasladar os seus restos para outra

jazida assignalada, collocando-]h(3 inscrii)ção tunnilar.

'O terremoto destruio essa lousa em 1755; mas o

patriotismo do illustre vate luzitano Visconde de Castilho,

conseguio descobrir as cinzas d'aquelle que é a maior

gloria de Portugal e que tendo celebrado todas as

outras glorias da terra luzitana, dormia ignorado o

somno dos mortos.



DELUIZ DE CAMÕES !)1

«E isto em epocha em (jiie o seu nome já, ciicliia

o mundo, em (pie seu grande poema já iôra vertido

para todas as línguas civilisadas e em (pie já ninguém

lhe contestava o titulo de — mai(jr (''pico — dos tem-

pos históricos.

'Dois centenários de sua morte haviam ])assado

e nem ao menos a data (Vella estava l)em assignalada.

«Só nos últimos decennios cessaram todas as du-

vidas, fixou-se o dia de seu passamento e lioje celebra

o mundo o seu tricentenário.

«Tardia, mas sempre valiosa indemnisação ])elo

nmito que soffrêra Camões na vida e na morte. . .

«Também nós vimos de[)Ositar as nossas homena-

gens de admiração e respeito junto ao tumulo em que

dorme o poeta que morreu com a pátria, mortalmente

ferida nos campos sangrentos, d'Alcaçar-Kebir. onde

sepultou-se o joven e cavalleiroso Rei D. Sebastião,

esse digno emulo de Bayard e Carlos XII.

'<Porto Alegre dedica hoje ao auctor dos Luziadas

as honras compatíveis com suas forças; a imprensa não

pôde deixar de occupar o seu lugar n'este grande

festival.

«Levámos o nosso modesto tributo aos manes do

mais insigne cultor da poesia luza.

«E' modesto, sim, porém sincero, porque convicto

culto prestamos ao grande cantor, que por sua vez se

foi .,da lei da morte libertando" e elevando a sua fama

acima de toda a rivalidade.

'<Se a Grécia possuio o seu Hom(^ro, se Rojia o
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seu Virgílio, a idade iinoderna teve Camões, junto ao

qual parece acanhado um gigante como Ariosto.

«E basta! Vozes mais eloquentes que a nossa vão

ser ouvidas nos festivos salões que hoje reúnem tudo

quanto de illustrado e amante ás lettras possue a nossa

sociedade.

"Kão ])('iturljemos mais o magno concerto d'har-

monias ([ue lioje celebra a memoria do cantor das glo-

rias luzitanas.

«Cunipiinios um dever, embora nos achemos aca-

nhados em face de tal commettimento, mas

'<Uhl (lesiiiU vires, tamen est laiidanda vohmtas!»
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k

a individnaliflades que não morrem, lia entes que

^-<so, a ])Osteri(lade manda, com a vóz do Cliristo.

j erguerem-se dos tiimnlos para viverem entre os

bemfeitores da liumanidade. 8ão os génios que se des-

tacam esplendorosamente das páginas da Historia como

soes cuja luz nem o espaço, nem os tempos conseguem

dimiimir. Eu veidiofallar de um d'olles que, ap<3s tresentos

annos, recebe em todo o mundo a canonisaçào que o século

XIX decerne aos deuses que adora: eu venho fallar de

um nome que a gratidão de um povo gravou no cora-

ção de cada um de seus filhos, de um nome que o

arauto do talento, o apostolo da civilisação. — íi im-

prensa — propagou de uui extremo do universo ao

outro, causando a admiração (pie excitam os Hercules

do pensamento; eu veidio fallar de Luiz de Camões!

lõ
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A linmanidade, senhores, y)Ossue nma linguagem

brilliantc, harmoniosa, divina, em qne se communica e

pela qual trausmitte de geração a geração os seus

ideaes, as suas crenças e as suas tradições religiosas

:

essa linguagem é a arte.

Por isso, os monumentos desmedidos, immensos e

informes da índia relembram os seus Ídolos, emqunuto

as pyramides do Egypto recordauí a sua religião mys-

teriosa, e as arenas, os colyseus, os fóruns espalhados

pela soberba Roma attestam a sua supremacia de do-

minadora do universo. Não é só. A arte é o tym-

pano que repercute esse desejo de realisar o bello,

ambição constante do eterno Prometheu — o homem.

A architectura assignala a sua admiração pela natureza

e as suas obras dizem que, emquanto architecto, o

homem não comprehende que é o senhor dos elementos

e que o seu espirito não deve cingir-se a tomar por

inspiradores os modelos da matéria. Mas, rompendo os

elos que o prendem ao pantheismo, o homem chama-se

Grécia, é estatuário e esculpe no mármore a sua forma;

dá mais vida ás estatuas que criara, emi)resta-lhes mais

variedade, traduz para a tela a alma nos seus arroul)os,

nos seus extasis e é pintor; subjeita as suas palavras a um

rythmo, rouba ás espheras as suas harmonias e as accorda

para dar um consolo ás nossas dores ou exprimir n'um

hymno as nossas alegrias e é musico. Assim, a arte torna-

se uma escala mysteriosa, como já disse alguém, que o ho-

mem percorre lentamente, lil)ertando os seus ideaes esthe-

ticos, das formas materiaes, até crear, i)intar e cantar
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coiijunctaiiiciito, utó chegar a exprimir todas as suas con-

cepções pela [)oesia, onde pára, senhores^ por só en-

contrar Deus acima de si! Poeta, o artista primeira-

mente modula os seus versos em honra da natureza que

o cerca ou do Deus que a sua religião manda incensar;

depois, esquadrinha o mundo habitado pelos sentimentos

e desfere cantares cujas notas são a aspiração de prazeres

não gozados ou a idealisação do sentimentalismo ou os

reflexos do Creador na sua alma! Mais tarde ^ elle

comprehende que tem missão mais nobre a cumprir e

é o sineiro que aniuuicia ter chegado a epocha em que

a historia de seu paiz é de tal modo grande, tão cheia

de heroísmos nobres^ de abnegações caladas, de sacri-

fícios desconhecidos que merece uma e[)opea, um mo-

numento alevantado por elle, que resistindo á destruição

dos tempos, dure eternamente como o sjmbolo de sua

grandeza, ^re perennms!

Por isso, nasceram os épicos do numdo antigo e

appareceram os do mundo moderno. Banindo os pre-

conceitos da Idade Média, renegando o seu passado

vergonhoso, o século XVI abrio na Europa a éra cha-

mada Renascença — isto é, o atrevimento, a anciã do

saber e o culto ])ela belleza. A Idade Média queria o

espirito silencioso como os seus claustros, a Renascença

tornou-o revolucionário: na Idade Média a terra, o ho-

mem e o céo eram mysterios cuja investigação era um

crime; a Renascença, por intermédio de Colombo, ex-

tendeu os limites do mundo ; fez André Vezale arrancar

da morte os segredos da vida e deu coragem a Galileo
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para repetir bem alto: E pur si muove! A Idade Média

foi lima (jueda e nma syiicope da arte^ a Renascença

levantou a architectiuvi com Bninellesclii e ergueu a

pintura com Miguel Angelo ! Estava bem distincto o

mundo moderno do medival: e os povos, que se tinham

feito soldados da cruzada sancta, da revolução social e

artistica de que era pregador o espirito do século, [)or-

fiavam em progredir e disputavam a posse do tumulo

em (|ii(í jazia a lyra da antiguidade^ porque a da Idade

Média estalara nas mãos de trovadores mediocres. Por-

tugal <|in' assomara então entre as nações da Europa

com a i)iijança do beroismo e que soubera firmar sua

bandeira victoriosa n'essas terras desconhecidas em que

o homem era jaguar e tinha as vilanias da panthera,

Portugal oiivio também a voz do século e ])roduzio os

seus (>nsair»s épicos: Diogo Brandão nanou as victórias

dos reinados de I). João I e D. João III, hiiiz Ifenri(pies

cantou a tomada de Azamor e João de JJarros no seu

Claiiiiiundo celebrou vm quarenta oitavas os feitos ])or-

tuguezes; mas nenhum (Velles^ senhores, era o novo

Messias esperudo! J^^ssa, glória estava reservada a Ca-

jnões! Nascido em 1521, quando I'ortiigal estremecia

alialado jx-lo bjupie do c(.ir|»o dv um gigante, Vasco da

(ianiji. essr novo Neptuno cuja voz aplacavii as ondas

raivosas do oceano, domava os «'lementos e mudava as

insidias das tormentas em luzes de esjjcianças, Camões

teve talvez visões que o a})ontavam lIonu'i'0 do seu paiz

e começou a escrever os Liiziadas, a Biblia do ])atrio-

tismo, cujas estroplies animam, alentam, fortalecem,



DE LUIZ DE CA^^lUES DT

vivififjnn os guerreiros e são o onsinairieiito do ;iinor

pátrio, as máximas e exein])los coin i\\w os pac.s ('(lucaiii

os filhos! Esse poema immortal, quer litteraria, (|uer

politica, quer moralmente considerado, ai)resenta em

Camões o primeiro épico dos tei)q)os modernos I Ohi-a

litteraria, os Luziadas têm o verdadeiro eunlio da ('})Oclia

em que foi escri[)to; o abra(;o entre o cliristianismo e

a religião grega. Fillio de um ])ovo eln^istão, de um

povo cuja bandeira tinha o emblenia dos soffrimentos

do Christo, Camões não podia deixar de narrar (pie a

Cruz, o sagrado madeiro erguido no Calvário, era o

pharol que guiava os navegadores portuguezes; não

podia deixar de contar que, emquanto elles conquista-

vam as terras, os missionários cliristãos conquistavam

as almas, que quando um Cabral descobria mais uma

estrella para engastar no diadema portiiguez. os mari-

nheiros ajoelhavam em terra para ouvirem da bocca

do sacerdote a primeira oração cliristã que echoava nas

brazilias florestas

!

Mas, filho também do século XVI, nascido n'um

periodo em que a consciência ensaiava li)jertar-se para,

mais tarde, proclamar, por meio de Luthero, a sua in-

dependência; nascido n'um tempo em que as obras de

Homero e Virgilio recebiam o incenso de todas as in-

telligencias, Camões não podia deixar de misturar no

seu poema vei-dades christãs com as bellezas da mytho-

logia, nem podia prescindir dos deuses do })aganismo.

por([ue elles eram instrumentos ([ue convertia em de-

gráos para a elevação de sua pátria. Nem procureis
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sculiores, analyRar os Liiziadas pelas regras de Quinti-

liano. Camões recolheu em seu peito todos os seuti-

montos, cin seu cérebro todas idéas que dominavam no

sen povo e teve elementos para escrever as estrophes

arrojadas, para pintar os quadros admiráveis do seu

immortal poema! Obra poética, os Luziadas narraram

feitos gloriosos que, eclioando em todo o mundo, tor-

naruin [)roverbial o valor portugaez; obra politica, elles

foram o facho luminoso em torno do (\\vã\ se agruparam

os heróes de 1G40! Obra moral, os Luziadas compen-

diaram as virtudes, endeosarain o mérito, ergueram pe-

destaes aos vultos de Vasco da Gama, Albuquerque e

muitos outros e ensinaram assim que, pelo amor da

])atria, se ascende ás pyramides da gloria.

A influencia benéfica exercida por Camões, não se

fez sentir unicamente por esse lado. Abandonando o

estylo liespanhol conservado no cancioneiro de Rezende

e usado pelos versejadores de passados séculos, Camões

concorreu poderosamente para o brilho da lingua portu-

gueza e nacionalisação da sua poesia. Foi, além d'isso,

o chefe da escola camoneana (]uc produzio poetas é[)icos

que cantaram o j)rimeiro e segundo cerco de Diu, o nau-

frágio de Sepúlveda e a Elegiada; que produzio os lyricos

cujos versos tinham o accento e a melodia dos sonetos

de Camões, que fez enitim discípulos para o acompa-

nharem como satellites de um grande astro. Os séculos

posteriores desejosos de innovarem, querendo apresentar

uma íei^*ão especial, coveiros da valia comnmm em que

se deviam sepultar, desdenharam de estudar e aprender



DE LUIZ DE CAMÕES 99

nos livros do grande mostre! Assim o século XVII em que

dí^iuiiiiiram as Academias dos Anonymos, dos Escolhi-

dos, (los Anil)i(Mitos e dos Singulares, ci-eou o estylo

seiscentista que se caractorisou ])('la faltii de senso nas

figuras. O século XVHI. levantando thronos aos qui-

nhentistas, recusou na sua Arcádia o lugar do honra

devido a Camões. Entretanto, Oarií^tt. no comcro (Vc^ste

século, com])rehon(len(l() a inthuMicia que nas lettras

ex(n'céra o é[)ico })ortugiU'Z e toniandõ-sc iiitor[)r(>to dns

tradições populares, escreveu um jxxMua de ([ue fez

heróe o cantor do Gama. E agora que a ])oesia por-

tugueza, seguindo a vereda traçada pelo velho Hugo,

marcha altaneira, derrocando os [jreconceitos, agora

que ella entrou no j)eriodo que Schlegel defiuio [)i-e-

sentimento do futuro, o é})ico do secido XVI inspira o

respeito dos grandes mestres e a nova geração portu-

gueza inclina-se, ajoelha-se. submissa e respeitosa, para

prestar homenagem, para deixar passar o cortejo da

nação inteira que no dia do tricentenário da morte de

Camões deposita junto á sua estatua a coroa de rei

dos talentos que tem ])roduzi(io!

Três períodos resumem, meus senhores, a vida de

Luiz de Camões: o da crença, o da liicta e o da ago-

nia. O primeiro abrange a infância e a mocidade do

poeta: a infância dourada pelos raios da ternura, a mo-

cidade douraria pelos raios do amor; a infância em que

elle ensaiou os seus primeiros passos dirigido pelo anjo

do bem. por sua mãe: a mocidade em que elle cami-

nhou firme e altivo guiado pela mais linda das filhas
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fie Ulyssea; a infância cm que cllc formou o coração,

onde devia mais tarde gravar o nome de Natércia: a

mocidade em que. artista, elle sentio-se fascinado pela

belleza da Madona que encontrara^ em que, sonhador,

descobrio a dama cuja imagem devia guial-o nos com-

bates da vida, em que, homem, amou coin o amor

ascético, platónico, de poeta, q^^f^, ferindo as fibras

mais intimas do seu coração, foi o ins])irador de suas

Rimas! Mas, fatalidade ou providencialismo, o amor

desgraçado ha de ser sempre a ])artilha dos Petrarchas,

dos Tassos e dos Dantes, d'esses sonhadores que o amor

fez martyres!

Os ])arentes de 1). Catharina de Athayde desco-

briram um ciime na adoração do poeta. donnnciaram-n'o

e elle foi desterrado para a Africa. Até então, elle não

conhecera os cardos do nniiido. nem se ensanguentara

nos combates da vida. Era moço e crente; recebera

os applausos da mocidade^ de Coimbra e tinha fé nos

louros do futuro. Com o desterro, ])orém. começou

uma serie de luctas ([ue o teriam morto, si elle não

fosse immortal. Dezeseis ânuos de accusações iniípias^

de dores e de soffrimentos durou essa ]»liase da vida

denominada de luctas uma ])eregrinação sem descanso,

de angustias, (jue ])rincij)iou brandindo unia espada de

guerreiro e ])erdendo um de seus olhos, defeito que,

tiiando-lhc a l)('ll('/a pliysica. den-lhc em troca o attes-

tado indelével d(> sua bravura! O baptismo de sangue

excitou -o a tomar parte nos successos militares da

Africa, aonde. denti'o de pouco teiujx). a trombeta da
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i;mi;i apregoava os seus feitos. Esses feitos, seuliores.

relatani-n'os as chronicas das expedições da índia, da

Codiincliina e da Arábia: são tradições das Molucas

e de Moçambique que coutauí (\\w Camões, ao mesmo

tempo <pie escrevia os seus primorosos versos, empu-

nliava a es])ada do um valente. í)s seus feitos, senho-

res, são: os naufrágios de ([ue salvou-se. a expulsão

dos corsários da Cliina e a fuiulaçao da cidade de

Macau, em que tomou pai'te e de (pie foi um dos j)ri-

meiros habitantes. E', aiuda hoje, curiosidade procu-

rada ])elo viajante, a celebre gruta de Macau, situada

na aldêa de Patane. ao norte da cidade e na encosta

de um monte. Ahi viveu Camões dois ânuos; ahi,

senhores, apartado do resto do mundo, o poeta sentia

gottejar-lhe a lagrima do coração. ])roduzida |)ela ausên-

cia da formosa Natércia e com ella escrevia as scenas

de amor de que fora protogonista; ahi, elle divisava o

mar ora irado como um tigre, ora medonho fallando a

palavra magica da i)rocella. ora silencioso e calmo como

um cadáver envolto no seu sudário. E recolhia a sua

alma e elevava-se, pela inspiração, como Jacob outr'ora

pela escada mysteriosa, até ao throno de Deus para

furtar os seus esplendores e trazel-os á gruta onde es-

crevia os Luziadas, a urna em que os depositava!

Não obstante os seus soffrimentos, algumas vezes

a fortuna sorrio-lhe: por esse sorriso teve a amisade do

conde Redondo, vice-rei da índia, e foi Provedor de

Defuntos e Ausentes na China. Aos bons dias cedo

succederam os da adversidade: ás dores ])hysicas succe-

16
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deram outras mais fortes, as do espirito. Camões, que

em Gôa tomara a máscara de Juvenal e com o azor-

rague de Rabelais verberara os fidalgos corrompidos

que tinham transformado a cidade em Sodoma e levan-

tado altares a todos os vicios e abjecções da natureza,

excitou contra si a fúria dos nobres que conspiraram,

macliinaram no silencio das trevas o seu castigo, e

conseguiram prendel-o i^or crime de prevaricação. E

foi preso, elle, senhores, cuja alma era branca como o

arminho e tinha a serenidade e a calma da justiça!

Alquebrado, abatido, envelhecido pela dôr, Camões, em

Gôa. tornou-se forte porque queria a liberdade, elo-

quente porque defendia a sua iunocencia; e assim con-

fundio os seus detractores, atirando, sacudindo de suas

vestes a lama com que pretendiam, elles, os miseráveis,

manchal-o ! Livre, viveu ainda por muito tempo na

índia, vendo povos, costumes e linguas differentes,

olhando atordoado para o desapparecimento de todos os

seus amigos, entre cujas ossadas campeava elle só, a

quem a morto poupava, semelhante á arvore colossal

da iloresta que as tempestades respeitam como o sym-

])olo de uma força superior!

Em Abril de 1570 chegou Camões a Portugal.

Eram decorridos IG annos depois que deixara a ])atria

o vinha agora, cheio de esperanças, pedir á felicidade

])ara levar a seus lábios a taça espumante de seus dons:

a gratidão do povo (pie cantara e o amor da amante

!

Fatalidade! Peregrino da desdita, aguardavam-n'o as

mais tristes dosillusõos! Em vo/, da benção paterna, um
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tuiuulo ante o qual se* ajoelhou; cui vez do sorriso da

amante, dos beijos de fogo <[ue tinha sonhado,, das ex-

pansões de amor (|U(^ ])re meditara, a sanctidade de outro

tumulo! Em vez da gratidão da i)atria o esquecimento,

em vez do carro triniii])lial do vencedor romano, a mi-

séria de Mário! Foi então (jue come(,'Ou a agonia do

poeta: que D. Sebastião recompensou a sua vida de

sacrifícios com uma pensão miserável, que os fidalgos

voltaram-lhe as costas e que a mediocridade quinhen-

tista repellio-o do seu grémio. Comtudo, Camões que

tantas vezes naufragara e escapara do furor das ondas

apegando-se a frágeis lenhos^ elle que tinha sido martyr

e sabia que o martyrio tem um termo, esperava que a

publicação do seu livro mudasse as suas desventuras em

copioso filete de prosperidades! Por issO; logo em 1572

imprimio os Luziadas e atirou-o ao regaço da pátria.

O silencio continuou e a miséria progredio. Pobre, aba-

tido, alquebrado, miserável, elle era apenas o noivo da

sepultura que abria a sua bocca medonha para pedir-lhe

o beijo nupcial. Teve fome , sentio os horrores da

miséria e apenas o escravo, o pobre Jau, ergueu a sua

voz^ pedio e mendigou um resto dos banquetes dos

fidalgos, uma esmola para Luiz de Camões! Final-

mente, senhores, despontou para elle a aurora da re-

dempção, e a 10 de junho de 1580 aquelle grande

espirito cessava de softrer. A morte era para elle o

somno tranquillo e socegado, o lenitivo ás dores que o

atormentavam, a saciedade á fome que o devorava, e,

ao mesmo tempo, o começo da immortalidade

!
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E emquaiito elle nioma iiiiseriívcliiiciite, a pátria,

a terra sagrada que guardava as suas primeiras illusões,

o segredo de seus amores, a pátria^ cuja honra elle de-

fendera, cuja historia elle ennobrecêra, a pátria a (piem

elle levantara as novas columnas de l\liodi's da sua

glória, a pátria morria também na derrota de Alca-

cer-Kebir!

Fatal coincidência que tristemente satisfazia o ultimo

desejo do poeta: não sobre\dver á pátria! Camões não teve

um tumulo opulento que recordasse ao viajante o lugar

em que o seu corpo descançava; mas o futuro, desco-

brindo a lousa singela que guardava os seus restos,

inscreveu um epitaphio simples e eloquente que alguém

já disse e que é, senhores, o maior dos monumentos:

Camões resume a vida de Portugal no passado!

Passaram-se os tempos

!

O século em que vivemos é o e])ilogo da grande

revolução de Si), e o espirito humano, animado pelo

sopro divino, vence as distancias, ap])roxima os povos,

abafa as rivalidades e proclama a fraternidade das na-

ções. Desconhece a aristocracia da força ou do direito

divino, mas, proclama a aristocracia do talento ! Eleva

os génios de um ])aiz aos Andes construídos pela ad-

miração e atira-lhes tiores e delirante os iip[)laiide e

di/-llies: 'Vós umo pertenceis unicamente a uma nacio-

nalidade, vós sois beneméritos do mundo!-

Kntre os luctadores do passado havia um que não

tinlia ainda recebido essas consagrações triuinpliaes : era

Camões. Pouco a pouco, as nações civilisadas traduziram
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as suas obras, cunlieci'rain-ii'u o (liss(>raiii (juc ('Uc Inia um

graiulo geuio o (\\[v, uiorrôia como .Muysós sciu entrar

na terra da l^DinissAo. Por isso as ícstas do tricentenário

(l(í sua morte di/em — Camões não é S(j |)ortuguez. é

uma das glorias do mundo. INtr isso. V(ís — (|ue re-

presentais o poder, a egreja. a justiea. a iiulustria, o

cíumuereio. vós todos vicístes iu\\ú demonstrar pela

vossa presen(;a (jiie também rendeis lu)meniigem ao so-

berano do tempo em ((ue vivemos, ao talento!

Fj vós, minhas senhoras, (pie, com a vossa belleza

e os vossos encantos viestes eguahnente abrilliantar esta

festa, vós de (piem depende o futuro da faniilia, da pro-

vincia e da pátria, ensinai a vossos filhos os exemplos

legados ])or Camões e dai-lhes como com[)endio de vir-

tudes cívicas — os Laziadas.

Ave!

As nações cultas do muudo, comnuingando a idéa da

universalidade do génio, prestam n'este dia a homenagem

devida a Luiz de Camões, que nas provas que legou á pos-

teridade da grandeza do seu engenho, mais parece ver-se

o íVucto da revelarão, do que o resultado do estudo.

Vultos como este têm o mundo por pátria, pois

é-lhes apertado âmbito as raias convencionaes, traçadas

pelos homens : mas Luiz de Camões amou tanto a sua

pátria, elevou-a tanto em seus versos immortaes, que
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Portugal não se pôde furtar ao mais justificado orgulho

de lhe ter sido berço.

Convidado a representar n'esta solemnidade com-

memorativa o Corpo Consular, residente n'esta capital,

e cabendo-me a immerecida, mas subida honra, de per-

sonificar aqui a Nação Portugueza n'esta memorável

epocha. venho oífertar as homenagens de um povo in-

teiro á memoria do grande poeta.

E' mesquinho, bem o sei, o órgão que as mani-

festa; é o grão d'areia no sobpé do Hymalaia, a gota

de orvalho em face do oceano, mas é um coração cheio

de enthusiasmo e patriotismo, que sente em si a synthese

da mais levantada hyperbole, e que se não a exprime

bem, é porque não é dado a todos possuir os dotes de

definir com palavras a eloquência dos sentimentos.

Camões em seu talento, em seu estylo,

Tomou taes proporções, tamanha altura,

Que a idéa mais audaz da creatura

Consegue-o admirar, mas não medil-o.

Euphrates, Amazonas, Ganges, Nilo,

E o mar immcnso, podem ser captura

Dií sciencia, (^ue sonda a contextura

Dos grandes leitos que lhes são asylo.

Mas esse vulto da geral historia

Que foi moios ditoso que afamado,

Luz eterna no templo da memoria,
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Excede ao paragTio mais arrojado.

Pois grande na miséria e mais na gloria

Camões só a Camões é comparado.

\'i('eC()ii>ul (l(í r<»itii,<;;il.

A commemoração dos grandes homens não é sim-

plesniente nina prova do gratidão fpie a sociedade rende

á lembranc^a de nm homem ilhistre; é especialmente

nm incentivo para qne sejam imitados, e para serem

emprehondidos os grandes commettimentos.

Portanto, não é bastante provar ou lembrar qne

alguém elevou-se á condição de génio ; é necessário

principalmente saber como lhe foi possivel attingir ao

gráo do notabilidade, e quaes os motivos que influiram

para o movimento progressivo de seu desenvolvimento.

Não nos parece, senhores, que a narração ligeira,

teita por nós sobre a vida de Camões, referindo-se es-

pecialmente á phaze amorosa do i)oeta, perca de im-

portância por prender-se especialmente aos factos mo-

raes que parecem, á primeira vista, não conservar a

gravidade e circumspecção necessárias aos grandes acon-

tecimentos.

Semelhante supposição desapparecerá necessaria-

mente, quando attendermos a que os sentimentos exer-

cem uma influencia suprema nas acções do homem, nas
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phazes por que tem passado em sen desenvolvimento,

e finalmente em seu destino.

E' observando os traços principaes da vida de um
homem que ])oderemos fnzer uma idéa precisa de sua

individualidade o da iufiuencia por elle exercida na

sociedade.

Portugal dormia o somuo da obscuridade rpuindo

o despertou d(^ sua lothargia, afFrontamlo os mares,

zombando das t(MU))estades, e vencendo o gigante Ada-

mastor, Vasco da (lama. génio intrépido, navegador

ousado, que avassallando as ondas dos oci>aiios. espargio

ondas de luz nas regiões ignotas.

Foi no auno ão- 1 524. (]uo tilo illnstre luzitano,

vencedor insigne nas lutas grandiosas do ])rogresso,

transpoz as [)()rtas da eternidade ])ara revivtu' no mundo

da historia. No lUí^smo anuo em Lisboa surgia na

scena. da vida aciuelle (|ue devia perpetuar os grandes

feitos da sua pátria, cantaiido os illustn^s liizitaiios com

um estyh) grandihjco e i)otente.

Nascido de pães nobres, C^amões foi educado om

sua mocidade com (h'svelo : segtiio a. carreira das lettras,

revelando ciu seus piiuci[)ios os ])rinu'iros indicios de

um estro sublime.

Ao terminar l)rilhantemente a sua educação aca-

démica, possuindo um nome illnstre por seus talentos

e producções poéticas, foi chamado })ara ornar com os

virentes louros de sua imaginação fecunda as sessões

litt(U'íirias, ^\\w tinham lugar na, côi't(^ de I). fíoão lil

entre os poetas distinctos de seu teni[)o.
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Km iim (lia soloninc. om que so rocordava o sa-

crificio cnuMito do Martyi- do Calvário, Luiz de Camões

ciitioii (MU iiina ogroja vostido do liicto apparatoso; as

almas dominadas pelas crenças religiosas se elevam

m

contrietas ás regiões divinas.

N\>ssos momentos o es]iirito se desprende do mundo

e das cousas, e, erguendo-se nas azas da. mculitacão,

attinge á ])ureza e perfeição ideaes; o coração, liber-

tando-se dos sentimentos vulgares, trescala os doces ])er-

tnmes de cândido alfecto por tudo ([uaiito (' bom. bello

e maravilhoso; como não deveria, acliar-se inspirada

n'esse momento a imaginação ard(ínte do joven poeta?

Enlevado na admiração das snblinuVlades do Gólgotlia,

foi de súbito f(U'ido por uma setta (pie o ])enotrí)u bom

profundamente. Uma virgem linda adoi-ava a. imagom

de Christo; tanta jjuroza havia om seu olhar embevecido

na contem]dação do Martyr, tanta inuocencia exprimia o

sou sond)lante angídico, que fulminou com uma ])aixão

ardente o coração de Camões.

Era Cathariria de Athaydo. íillia, de fidalgos e dama

do Paço, onde Camões teve occasião de encontral-a, e

amou-a com a ternura de seu coração sensivel e a

sublimidade de sua imaginação inspirada.

Possuindo a nobreza do nascimento, Camões não

podia comtudo abrilhantal-a com a ostentação de gran-

desa, satisfazendo os preconceitos da epocha, por lhe

faltarem os meios pecuniários. Os pães de Catharina,

descobrindo os amores do poeta, procuraram deterral-o

para uma povoação nas margens do Tejo.

17
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Camões, victima dos amores, empenliou-se a re-

sistir aos seus revezes. Reconhecendo (jue a nobreza

do nascimento não era titulo snfficiente para elevar o

homem á alta escala social, procurou nobilitar-se entre-

gando-se aos trabalhos mais ousados; procurou co-

brir-se de glorias arrostando os maiores perigos em

beneficio da pátria, e empenhando-se em erguel-a do ver-

gonhoso abatimento, atirou-se á carreira das armas,

empunhando a espada para mostrar ao mundo inteiro a

bravura e o heroismo luzitano.

Voltando de seu degredo, em que aos tormentos

mais terríveis se juntavam saudades intensas de sua

amante ausente, foi novamente desterrado, e então para

a Africa.

E é assim que a sociedade arrastada por vãos

preconceitos, vacillando, tropeçando, se precepita no

despenhadeiro do crime; barbara e tyranna, viola cega-

mente as leis sagradas do coração humano, arrolando

em o numero de suas victimas aquelles que dominados

por uma afFeição })ura, entregues á inteira dedicação e

arrastados ])or uma admiração sublime, cedem a sua

energia, a sua posição, o seu prestigio, todo o seu valor

emfim ás bellezas, aos encantos e attractivos do sexo

frágil.

Assina Luiz de Camões por votar amor puro a

Catharina de Athayde soffria as cruosas de um degredo

injusto e bárbaro, seguindo para Ceuta em 154G. Encon-

trando-se em viagem com os corsários que infestavam,

o Mediterrâneo ompíMiliou-so em coml)Mtnl-os, ])erdeiido
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O ullio direito o tr;i/onclo assim ein sou scmbliiute um

sií>'nal indelével de sua extremada bravura.

Saudades infindas, desejos ardentes o impelliam

para a pátria a fim de receber em recompensa aos seus

sottrimentos um olhar (raquella a quem votara o seu

destino, mas era o seu degredo por tempo indefinido.

Em 1549 alistou-se a fim de seguir para a índia,

procurando assim occasião de passar pela i)atria querida

e ver aquella a quem tanto adorava. Dedicação ex-

trema! coração generoso! Um doce olhar, um só mo-

mento de suaves enlevos lhe compensavam duros tor-

mentos e longos annos de exilio. Chegando á Lisboa

e conseguindo o seu alistamento, teve de demorar a

sua partida por três annos. Uma occasião, porém, vio

dois amigos seus desfeiteados por (jronsalves Borges,

criado do rei, e. defendendo os seus amigos, ferio o

offensor; as almas generosas não trepidam quando é

preciso, punindo a injuria, proteger o opprimido ; assim

procedendo, Camões foi encerrado no cárcere da cidade,

sendo solto no fim de algum tempo^ attendendo-se a

que o poeta era um pobre mancebo que tinha de

prestar serviços na índia.

Tendo de afastar-se novamente de sua pátria, sentio

as mais pungentes saudades lhe opprimirem o coração.

Abandonar, e talvez para sempre a terra em que ficava

o objecto idolatrado de seu terno coração! Não lhe

foi possivel resignar-se ; e, no momento da partida, re-

passado de justo resentimento, exclamou: 'Ingrata pá-

tria, não possuirás os meus ossos !>
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Chegando ao Cabo da Boa Esperaiií^a temerosa

tempestade o surpreheiídeo, llie apresentando ante os

olhos a effigie da morte. O único pensamento que

então lhe sobreveio á mente foi se a sua amante

lembrar-se-hia d'elle n'aquella occasião. O extremoso

Romêo não podia ser mais dedicado á sua teriux

Julieta.

Depois de sofírer tantos trabalhos e arrostar ta-

manhos perigos, tomou parte ainda em expedições, que,

não lhe trazendo uma justa recompensa a seus esforços,

só lhe acarretaram fadigas. Ainda assim com a lembrança

de sua amante sentia-se forte e os seus tormentos se

transformavam em saudades suaves.

Por entre as brumas sombrias de terriveis revezes,

de continuo lhe affagava as crenças grata esperança

de ver e possuir a virgem a quem dedicava tão pura

aífeição. Atteição pura, dedicação heróica que desem-

penliou o joven poeta dos suaves passatempos nos duros

trabalhos e d'estes nas mais i)enosas piovações fazendo-

o

tragar as feses da indigência e da miséria; e, prostrado

sob o peso dos maiores sacrifícios e desprezo da pátria,

ainda assim não teve forças i)ara abandonar tão infausto

amor. Verdade é que os homens eminentes, de vontade

invencivel e coração intrépido, se deixam facilmente

dominar j)elas arteiçÕes gratas.

O poeta esteve durante algum tonq)o na China em

uma ciíhide maritima denominada Macáo, ao norte da

qual existe uma gruta que tem o nome de Camões, e

onde elle, bem distante da terra natal, longe do objecto
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(los .seu« encantos, escreveo unia partu dos Luzhidas,

conu'(;a(l()s oní sua pátria.

Camões exercia em Macáo o timprego do provedor

de defuntos e auzentes, conseguindo então reunir um

pe(puíno pecúlio i)or sua actividade em alguns negócios

em que se empenhou.

Victima de intrigas promovidas ])or a(pielles que

se diziam seus amigos, foi prezo e removido de seu

em[)rego extemporaneamente. A náo em (j[ue vinha o

poeta, naufragou nas costas da Cochinchina. e Camões

perdeu ahi a fortuna que pela primeira vez podéra

accumular, depois de tão prolongados esforços e traba-

lhos, conseguindo salvar-se a nado, trazendo em uma

das mãos o seu poema. Naufragou a sua fortuna, mas

salvou-se a gloria da sua pátria.

Chegando á Goa conduziram-n'o lo^o a uma prisão

onde o conservaram até que seguisse em uma expedi-

ção a Calecut, voltando novamente para Goa. íí'essa

epocha já era fallecir.a Catharina de Athayde. Passa-

dos longos annos de continuas provações, já lhe falleciam

as forças de sua vontade potente, já lhe fenecia n'aln)a

a bemfazeja esperança.

Em 1Õ69. partindo de Goa uma armada, que arri-

bou a ^Moçambique onde então se achava o poeta,

alguns fidalgos que ahi chegaram encontraram-n'o sem

meios para alimentar- se
;
quotejaram-se e pagaram a sua

passagem para o reino.

No decorrer d'essa viagem escreveu o poeta um
livro intitulado O Parnazo de Luiz de Camões. Em
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sua pátria lhe furtaram esse monumento graiidiozo de

seu génio inexcedivel. Chegando ahi sentio-se victima

dos mais desencontrados sentimentos, dominado por

impressões extremas que só os nobres corações, marty-

rysados pelos tristes revezes de um longo infortúnio,

saberão sentir, mas cpie a linguagem por si só é fraca

e impotente para revelar.

Do um lado parece acenar-lhe a alegria ao appro-

ximar-se de sua pátria muito ingrata, muito cruel, mas

sempre querida; revive a lembrança de sua ineftavel in-

nocencia nos primeiros dias da infância, lhe occorre á

mente saudosa recordação dos dias felizes de sua mo-

cidade. De outro lado uma idéa lúgubre lho dilacera

o coração : a lembrança d'aquella por quem soffreu toda

a sua vida.

Uma organisação frágil, um coração cheio do bon-

dado ò innoconcia não pode resistir aos duros revezes

da má sorte; succumbio á dòr. Camões procurou o

lugar onde jaziam as suas cinzas, e ajoelhado sobre a

campa conservou-se nmdo com os olhos arrasados de

lagrimas. Era a estatua da saudade angustiada sobre

a lapide funérea do amor desventurado.

])ois annos depois do sua chegada á pátria, em

1Õ72 publicíju o sou poema dedicado ao rei D. Sebas-

tião, quo no mesmo aiiu<j mandou abonar- llio 10,^000

róis annuaos, com a condição poróm, de ficar o poeta

residindo na corte. A publicação dos seus Limadas

excitou admiração «reral. E entretanto Camões, aca-

brunhado i)olos soffrimentos e sem recurso para obter
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O prio, a iiiiii-a recompensa ([uc rcccbou ])olos servi^-os

prestados ;i pátria, 15;ji»()()0 réis annuaes, era tudo (jiianto

possuía nos últimos dias do sua vida.

Comtudo amou sempre a sua pátria que o despre-

sava e esquecia. E, sabendo da derrota dos portuguezes

na batalha de Alcácer -Kibir, disse: Tenho amado

tanto a minha i)atria que me julgo feliz não só de

morrer em seu seio, mas também de morrer com ella.»

No dia 10 de junho de 1580 falleceu Camões com

50 aiuios de idade. Morreu na. miséria e levaram o seu

cadáver para a Egreja das Freiras Franciscanas, e o

enterraram pobremente.

O seu poema foi traduzido nas diversas línguas

dos povos civílisados.

Um fidalgo allemão }n'ocurou saber de seu corres-

pondente em Lisboa que sepultura tinha Camões; e,

quando não a tivesse sumptuosa, que impetrasse licença

para trasladar os seus restos com toda a veneração;

a fim de fazer-llie em seu [)aiz um soberbissimo monu-

mento. A republica de Veneza offerecia para o mesmo

fim 4000 cruzados.

Entretanto a sepultura de Camões tinha apenas

uma pedra com a seguinte inscripção: «Aqui jazem

os restos mortaes de Luiz de Camões que viveo pobre-

mente e morreu na miséria.»

Eis senhores! Camões, caracter nobre, pertinaz e

enérgico, coração magnânimo, sensível a ponto de se

deixar dominar por uma paixão amorosa que llie trouxe

contínuos revezes ]ior toda a sua vida, e (pie elle sem])re
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siipportou com resignação; generoso a ponto do amar

com toda dedicação o cntlmsiasmo a pátria que

o })er«egnio, dcsconlioceu os seus gramlos dotes, ati-

ron-o á indigência, e abandonou-o á enxerga de um
hospital onde, atravessando na miséria os sons últimos

dias infelizes, elle exlialon o ultimo suspiro excla-

mando: 'Tenho amado tanto a minha ])atria qne me

julgo feliz não só de morrer cm seu seio. mas taml)em

de morrer com ella:-^ Camões, espirito illu^trado. talento

soberbo, (>stro sublime, cantando os grandes feitos de

sua pátria abatida nas l)aixesas da o))scuridade, ergueu-

llie um grandí^ monuiiKUito de gloria nos annaes da

humanidade

!

O seu poema, escripto em estylo florido, correcto

e puramente clássico, matisado de variadas figuras em-

pregadas com inteira propriedade, ornado com episódios

os mais interessantes e sorprehendentes, abrilhantado

com numerosas (lescri})ções que a um vivo colorido re-

únem a })ei-feita naturalidade, revelando em cada strophe

e em cada verso os nol)res sentimentos de civismo,

honra, dedicação, coragem, abnegação, inti'ei)idez o amor

da pátria; o seu poema, que desde a primeira até a

ultima strophe se conserva sempre com a elevação e

nobresa, que é [)reciso manter, cantando os altos feitos

ou ])roclaiuando as grandes glorias das nações e dos

heróes ; é uma epopéa sublime, epopéa grandiosa que

encerra em si uma litteratura inteira.

Camões 1'oi o ))rincipe dos j)oetas de sou tempo;

ergueu a sua patiia á altura das grandes nações civili-
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sadas, conquistou para ella uni nome honroso nos an-

naes da historia.

Entretanto foi olhado por ella com indifferentismo

aquelle que, luctando sem]n^e em busca de gloria, teve

de arcar emíim com a fome e com a miséria; e nem
ao menos atiravauí uma côdea de pão para matar a

fome áquelle illustre desgraçado.

Abandonado por todos, encontrou como único e

fiel amigo um estrangeiro vencido em combate, o seu

creado António (o Javanez) que ia mendigar esmola

para o grande poeta miserável.

Senhores, Portugal massacrou injustamente com des-

terros continuados e repetidas prisões ao grande Ca-

mões; Camões no exilio e nas prisões elaborava os

seus Luziadas que deviam trazer ás regiões da gloria

a sua pátria exilada nas trevas do obscurantismo.

Portugal mandou buscar do exilio para encerrar

em uma prisão o grande Camões; Camões, em viagem

para o cárcere, é victima de um naufrágio, despresou

os seus bens, salvando tão somente o seu poema, que

reanimando os brios portuguezes e as suas virtudes

civicas, deveria libertar a sua pátria do jugo estrangeiro.

Portugal esqueceu e abandonou á miséria o grande

Camões ; Camões velou sempre por sua pátria e amou-a

até o ultimo momento, em que se considerou feliz por

não sobreviver á sua queda.

Pátria mesquinha e deshumana! deixaste morrer á

mingoa teu filho dedicado. Pátria ingrata! despresaste

o mais prestante cidadão, o mais valente luctador, o

IK



118 o CENTENÁRIO

mais notável poeta que celebrisou a sua nação no canto

da lyra inspirada.

Maldição a essa pátria injusta e perversa!

Não! brada a sciencia positiva. Não recrimineis a

sociedade. Examinai com profundeza as suas acções

para pronunciardes uma sentença justa. Não! reclama

ainda a civilisação moderna. A perversidade é uma

aberração da natureza humana, e a inteira bondade um

predicado inseparável da sociedade.

Em verdade, senhores^ estabelecidos os factos de-

terminados em condições definidas, as suas consequên-

cias são inevitáveis. Camões era muito grande em

presença dos seus contemporâneos. A águia despren-

dendo seu voo altaneiro elevou-se muito nas regiões

do progresso para que podessem contemplal-a os mochos

que mal arrastavam um vôo pesado por cima das minas

do passado. Admiremos a águia em seu vôo, mas não

condemnemos os mochos que são responsáveis pelas con-

tingências a que têem de obedecer forçosamente.

Os homens não determinam as evoluções sociaes

;

a sociedade marcha e se desenvolve obedecendo a leis

determinadas. () papel do individuo na sociedade re-

duz-se apenas a exercer no movimento social uma certa

influencia, que, em condições normaes, só pôde augnien-

tar de intensidade moderada e gradativamente.

Camões, ao publicar as suas i)roducçÕes fez actuar

sobre os seus concidadãos benéfica influencia, que foi

assol)erbando á medida que os espíritos se erguiam

gradativamente á altura de comprehender o grande



DE LUIZ I) !•: CAMíJES 1 11)

génio (lo ])oeta inspirado, e ao passo <|U(' os ânimos se

ennobreciani de modo a compartilhar dos n()l)res sen-

timentos do verdadeiro patriota. K quando Portugal

chegou a reconhecer a gloria de Camões, prodigalisou

á sua memoria ])rovíis as mais eloquentes de subida

homenagem.

Do preconceito i)eriiitioso da mctapliysica, preten-

dendo fundar a sciencia social em princi})ios erróneos

por serem deduzidos de conjecturas imaginarias, che-

garam a acarretar falsas supposições de que a socie-

dade é propensa para o erro. de que é inclinada

para o mal. que despresa o bom. o bello, o grande

e o sublime, praticando caprichosamente injustiça e

crueldade.

A sciencia positiva ensina factos muito diversos,

torna evidentes verdades animadoras. O principio da

gravitação, em vniude do qual os corpos celestes se

attrahem mutuamente deixaria de ser universal se fosse

applicavel tão somente aos corpos celestes; mas elle

conserva o caracter de inteira universalidade porque

rege o mundo mathematico, o mundo pliysico, chimico,

astronómico, pliysiologico. IjiologicO; e o que é mais

ainda o mundo sociológico.

Com efteito. no nuindo mathematico os phenomenos

de grandesa e das suas relações gravitão uns para os

outros, tendendo a estabelecer a unidade da sciencia

mathematica synthetisada n'este principio : — as gran-

desas mathematicas são ligadas por determinadas rela-

ções de dependência reciproca.
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No mundo phj^sico os seus phenomenos gravitam

para as suas fontes directrizes que são os diversos agentes

physicos, e estes por sua vez gravitam para o principio

o mais perfeito da actividade universal, o movimento;

assim o calor, a luz, o som^ a electricidade e o magne-

tismo, gravitando uns para os outros, se bomogeiíisam

na expressão geral do movimento.

No mundo chimico as moléculas, em continua acti-

vidade regida pelas forças intimas da matéria^ gravi-

tam umas para as outras, subordinando os phenomenos

chimicos ao caracter unitário revelado no seguinte prin-

cipio geral : — a matéria indestructivel se transforma

em sua constituição intima, segundo condições dadas e

proporções definidas.

No mundo astronómico os satellites tendem para

os planetas e estes para os primeiros; o mesmo se dá

entre os planetas e o astro em torno do qual elles

giram; a mesma tendência existe nas estrellas de uma

mesma nebulosa ; e as nebidosas conservam ainda uma

tendência rt'ci[)roca; então a sciencia astronómica se

resume na concepção grandiosa de um principio único:

— os corpos celestes se attrabem na razão directa das

massas e na invei.sa dos quadrados das distancias.

No mundo |>hysiologico os seres orgamsadns tendem

a ])('rinaiii'cer no meio apropriado, a mantcM* em estado

normal os órgãos e as suas funcções, portanto gravitam

l)ara o ])rincipio de ])ropria conservação.

No numdo biológico o homem, ente altamente ])er-

fectivel e essencialmente racional, tende a aperfeiçoar-
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se (le inodo a identificar-se com os princípios do j»r;i/('r.

(lo bello, da verdade e da justi(;a; plienomenos estes

cuja synthese é o ])rii!C'ipio do l)oni absoluto para o

qual o homem gravita inevitavelmente.

No mundo sociológico, além dos princípios (pio

regem o homem em seu estado individual, a sociedade,

sujeita ainda ao principio de sociabilidade que lhe é

peculiar, tende a desenvolver-se e a progredir; a so-

ciedade gravita portanto para a perí'ei(;ão social.

Assim pois o principio da gravitação universal

estende a sua acção a todos os phenomenos, determi-

nando a convergência para os finS que lhes são fixados

no plano geral da natureza, que fazendo surgir a uni-

dade imponente d'entre a immensa variedade, revela ao

homem a harmonia universal.

Como então estabelecer uma separação entre o

hoinem e a humanidade de um lado, e d'outro lado a

natureza inteira?! Como separar profundamente a hu-

manidade no theatro maravilhoso do universo immenso?!

A humanidade que perante o universo é uma par-

cella diminuta em presença da immensidade?! Como

reconhecer em todos os seres a acção exclusiva das

leis naturaes e abrir uma excepção odiosa á natureza

em relação á humanidade, suppondo-a sujeita a acções

sobrenaturaes ?

!

Senielhante su})posição é infundada e absurda porque

ataca o principio da harmonia universal. Idéas tão erro

neas só acceitam aquelles que não poderam estender

suas vistas ao theatro geral da natureza, e que^ rece-
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bendo uma educação imperfeita, acorrentados as velhas

theorias, não teem forças para desprender-se do ramer-

rão monótono das doutrinas retrógradas.

As novas idéas não lhes inspiram confiança. Si

adiantaram um passo timido no caminho da civilisação

param logo amedrontados.

O scintillar de um raio civilisndor lhes parece um
phantasma; assombrados param, vacilkim e retrocedem

novamente. O homem do progresso empunhando o

sceptro da razão e com a outra mão o facho da ob-

servação, avança desassombrado no caminho das desco-

bertas e investigações, desvendando os mysterios e

desterrando as trevas da ignorância para as regiões

do desconhecido. Ao descobrir novos horisontes para

a sua actividade inquebrantável, se precipita n'elles com

alvoroço animado por sublime contentamento.

Despresando os preconceitos da metapliysica. al)ãn-

donando as suas doutrinas a rationr, fundadas em hy-

potheses arbitrarias, o homem do progresso se dirige

ao tlieatro maravilhoso da natureza sempre solícita em

revelar os seus segredos aos olhos do positivista inves-

tigador (|ue reconhece as leis absolutas o immutaveis

do universo como dogmas. Não são esses dogmas que

somem-se na sombra da obscuridade quando sujeitos

á apreciação da sciencia: mas os verdadeiros dogmas

(juc deslumbram os olhos das intelligencias á medida

que sobre elles actua a critica da razão disciplinada no

regimen scientifico. Perante o homem do progresso

ou o positivista, não existem factos sobrenaturaes. Todos
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OS plicnomenos quor do mundo physico, qnor do niuiido

moral são inteiramente natiiraes, dependendo ;i sjia ex-

plicação a})enus do sna apreciação exacta, c dos recur-

sos de que dis[)õe a sciencia, segundo o seu estado de

desenvolvimento. A natureza é portanto o grande livro

da humanidade. Observando attentameute a natureza

é que a humanidade poderá apreuder as grandes ver-

dades relativas á sua organisaçao e ao seu destino;

seguindo religiosameute as leis naturaes é que a huma-

nidade se conservará no verdadeiro caminho da civili-

sação; servindo-se habilmente das forças naturaes é ípie

a humanidade poderá avançar com segurança na senda

do progresso.

Em presença de taes princípios, não podemos íidmit-

tir intelligencias privilegiadas nem talentos sobrenaturaes.

Camões foi um talento eminente, foi um grande génio.

Mas a sua grandesa, a sua elevação elle a conquistou

pelos esforços supremos que desenvolveu, pela i)erti-

nacia e constância que conseguio manter no exercício

de sua actividade. Era moço_, já tinha alguus mereci-

mentos pelos dotes que revelava; vio-se contestado

em seu mérito natural, sentio-se fortemente contrariado

em sua paixão amorosa; não ha acção sem reacção;

Camões teve a felicidade de reconhecer bem cedo que

os grandes dotes que nobilitam o homem, são conse-

guidos pelo próprio esforço individual; procurou reagir

contra a sociedade que o opprimia por uma desegual-

dade ephemera que existia entre o poeta e a sua

amante.
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Confiado em suas próprias forças procurou resistir

á acção (lo infortúnio ; convencido de que a energia in-

quebrantável é a condição essencial para obter-se os

grandes resultados, e que, softrendo privações, sendo en-

cerrado em um cárcere humilhante, soffrendo degredos,

(martyrios esses que tinham por causa principal a sua

affeição por Cathariua de Athayde) não dospresou os

impulsos de seu coração, ao contrario, entregou-se do

todo a elles e persistio na empreza grandiosa de seu

ennobrecimento, continuou a fortalecer a sua vontade

fazendo-a atravessar im])as!sivel as grandes crises; cul-

tivou sempre a sua intelligencia não obstante as fadigas

constantes que softria, as grandes necessidades que ex-

perimentava e os continuos trabalhos que o preoccu[)a-

vam. As luctas do espirito são terriveis e tremendas;

mas a sua victoria ó grandiosa e sublime.

Lcmbremo-nos de que o talento nada mais é do

qu(í um grande desenvolvimento intellectual; e que o

génio não é mais do (pie a cultura do espirito em gráo

elevado. Camões procurou cobrir-se de gloria, dispondo

para a lucta as suas forças, e as faculdades moraes por

seu exercicio se desenvolvem ganhando intensidade;

Camões conseguio o que emprehendeo; attingio á con-

dição de génio e de talento superior.

Então pôde comprehender as contingências dos

preconceitos o da ignorância, para não odiar a sua

pátria, apc/ar da miséria e abandono em que se vio

nos seus últimos dias. Comi)letou a obra soberba do

sou ongrandocimento. cultivando os nobres sentimentos
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de iibnegação e amor á pátria. E, para tpu; não se

perdesse o vestígio de sua ])assagem na scena da vida,

legou á sua pátria os Liiziadas, monumento sumptuoso

de suas glorias.

Hoje, no século das luzes, está demonstrado perante

a sciencia positiva que a humanidade marcha e progride

obedecendo tão somente aos impulsos das leis naturaes,

absolutos e immutaveis, que regem a natureza luimana

e os destinos sociaes.

No século XIX te evidencia que as diversas in-

fluencias exercitadas na sociedade, quer no sentido de

accelerar a sua marcha, quer no sentido de demoral-a

por algum tempo existem no próprio meio social: re-

sidem nos homens.

A grandeza, a elevação, a celebridade, o desenvol-

vimento e progresso das nações dependem principal-

mente da nobresa dos sentimentos, da íirmesa de ca-

racter, da elevação e desenvolvimento intellectuaes, do

amor e applicação ao trabalho nos indivíduos que com-

põem a sociedade. E, como na sociedade o aperfeiçoa-

mento e engrandecimento dos indivíduos dependem, em

grande parte, dos exemplos que elles contemplam nos

homens notáveis, a sociedade deve a estes especialmente

o seu aperfeiçoamento e progresso.

Hoje então, a sociedade moderna tende a substituir

aos cultos theologicos uma veneração sensata e con-

scienciosa dos verdadeiros archanjos do progresso e

civilisação, dos grandes typos da humanidade.

Senhores, é rendendo um culto í-incoro nos prin-

1!»
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cipios sagrados do dever, do bem, da verdade e da

justiça^ é rendendo preitos de veneração aos homens

illustreS; verdadeiros representantes d'esses principios,

que havemos de marcliar com segurança no caminho

da perfeição.

Mocidade esperançosa do século XIX, ilkistres

porto-alegrenses, jovens companlieiros da Escola Militar,

prosigamos com esforço na lucta do progresso, e, quando

os grandes embaraços e as terríveis provações preten-

derem tolher-nos os passos em nossa crusada sancta,

avante ; não trepidemos, e dirijamos as nossas vistas

para o grande Camões!

Vede: — Impassível arrostou os degredos, as pri-

sões humilhantes, a fome e a miséria^ mas hoje?! — A
civilisação agradecida contempla n'elle um esforçado

lidador; a sciencia positiva lhe cinge a fronte com uma

coroa de louros, que recorda as suas glorias litterarias

;

o progresso, cheio de orgulho e enthusiasmo, o entrega

nas azas da fama, que proclama as suas victorias; e a

humanidade lhe destina um lugar honroso na galeria

dos grandes homens.

3)*. *^iccntc õ.. do êopií^ito ^ancKo, iunxot.

«>=iwa -- —

-

<i 11 t01ll>0 ¥•*>• SI O SI 111 Ô OH
Já se passaram três séculos

Que cUe deixou de existir;

Mas na lemljrança dos jíovos

Veio depois resurgir

!
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Se (Vello o que era matéria

Da morte ao sopro caliio.

Foi só depois cVessa morte

Que o seu nome refulgio

!

Foi poeta e foi soldado

Nasceu nobre e foi [debeu

:

Nas suas próprias desditas

A ser martyr aprendeu!

Pela pátria combatia,

Da pátria as glorias cantou,

E nos últimos instantes

Da pátria ainda fallou!

Perseguido pela sorte

Da qual sorrisos não vio,

O combatente de Ceuta

Alfim n\\\n dia cahio!

Mas da morte nas angustias

Da agonia no stertor.

Sentia as dores da pátria.

Não sentia a própria dôr!

Poeta, mo(,'0, inspirado.

Alma clieia de illusão,

Deu á bella Catliarina

Todo o amor do coração.
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Nos seus risos se inundava,

Louco amante a suspirar,

E bebia a força, a vida

Nas luzes do seu olhar.

As glorias de sua pátria.

Como ninguém, as cantou,

E aos povos e ao mundo inteiro

Seus triumphos relatou.

No grande livro da historia

Seu grande nome inscreveu,

E foi só depois de morto

Que para a gloria nasceu!

O' Camões! Poeta illustre.

Grande espirito immortal.

Gigante do pensamento,

E orgulho de Portugal!

Agora que o mundo inteiro

Tuas glorias celebrou,

Recebe o preito sincero

De quem aqui me mandou!

Sou tilho do (iiiteiibei-g,

I)'esse génio sem o qual

Tu não serias a gloria

Mais bella de Portugal!
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Kepreseiito n'este instante

Da imprensa o creador,

Que aos primores de teu génio

Deu voga, fama e valor.

Sou íillio de (íutcnbcrg,

Dos mais humildes, talvez,

Aos ruidos d'esta festa

Venho pedir minha vez.

E ás homenagens de hoje.

Ao rumor das ovações.

Juntar os louros que trago

De Gutenberg a Camões

!

õ,MZC'íio de c^ittcucouzt.

Senhoras, Senhores

:

Fallo-vos em nome da Bibliotheca Publica Pelotense.

Por ella unicamente reclamo alguns minutos de vossa

preciosa attenção.

Por mim, surprendido á ultima hora com uma

missão tão honrosa e elevada quão immerecida e supe-

rior ás rainhas forças , invoco a vossa ampla bene-

volência.
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Senhores! Celebrais Camões três séculos depois

de seu fallecimento uão certamente ])ara festejar a

morte de um poeta, pois não se festeja a morte que é

a dissolução do corpo e o aniquilamento da vida. Porém

Camões e o seu livro immortal consubstanciam a mo-

cidade e a virilidade de um povo inteiro, a epoclia le-

gendaria da nação portugueza, e por isso, fazendo d'elle

e dos Luziadas uma data memorável, vós os decantais

como se veneram em nossos dias os grandes feitos, os

grandes homens e os lieróes da humanidade, como os

Estados-Unidos da America do Norte celebravam ha

pouco o centenário de sua independência, e como os

povos da raça teutonica celebram de século em século

em Leyde, em Upsal, Berlim e outros lugares a fun-

dação das suas Universidades, theatros das luctas do

seu pensamento e da vida nacional. d'onde tem jorrado

perennemente para elles um sangue fertilisador repre-

sentado por idéas novas.

Senhores ! Quanto mais penso nas homenagens que

no dia de hoje o mundo civilisado rende á memoria de

Camões, mais me robusteço na crença de que não se

festeja aqui um homem, mas um génio, o génio de uma

nacionalidade, digo pouco ainda — o génio de uni ]jovo

generoso e cavalheiresco que se identificou com a epocha

mais brilhante da ln"storia da humanidade, collocando-se

á frente de todas as emprezas e tomando parte em

todos os grandes feitos que a tornaram tão celebrada.

Assumpto de tanta magnitude poderia ser consi-

derado longamente se eu não temesse tomar somente
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para iiiim um tempo que é de todos os companlieiros

que me cercam, que é mesmo mais d'elles do que meu.

Collocando-ine, pois, a grande distancia para só

distinguir seus traços principaes e d'alii contemplando

o objecto de vossa festa á luz das idéas que professo,

parece-mo que vejo diante de mim um dos mais notá-

veis episódios d'essa grande lucta (pie começou com o

mundo e ha de acabar com o mundo, e que faz da vida

um vasto campo de batallia que se desenvolve desde o

momento em que se apresentou no esplieroide terrestre

a primeira manifestação orgânica e se estende por toda

a parte onde se depara com a natureza viva — tanto

nas profundezas do oceano como nos pincaros mais

elevados das altas montanhas, tanto sob as espessas

camadas de gelo das regiões polares como sob os ar-

dores do sol das zonas equatoriaes, quer nas estranhas da

terra em meio de um vigoroso liainas, quer sobre o dorso

despido e árido dos desertos e das rochas de granito.

E' o combate pela vida ou a lucta pela existência

entre plantas, animaes e homens, devorando-se uns aos

outros para se reproduzirem, e reproduzindo-se para

novamente se devorarem.

E' o grande drama que se nos antolha por todos

os lados da superfície terrestre e que começa, quanto

podem alcançar nossas vistas, com as mais acanhadas

formas do reino vegetal — as algas, os lichens e os

musgos —
,
para terminar com as mais complicadas e

perfeitas manifestações da espécie humana — as socie-

dades, os povos e as nações.
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N'esta luctíi t ncarniçada, em que se disputa a posse

dos elementos necessários á vida, succumbem uns em

quanto outros vencem para morrer por sua vez amanhã;

surgem estes para continuar a obra iniciada por aquelles,

formando assim uma cadêa ininterrompida que constituo

a evolução das espécies e das raças e em que cada élo

representa nos aunaes da humanidade o predomínio de

um povo. mas sempre o trium[)ho da mesma idéa, a

consagração geral do progresso [)or meio de transfor-

mação e desdobramento.

Senhores! Nascer, crescer, desenvolver-se, chegar

ao apogeu de suas forças, declinar e morrer — é a lei

commum dos entes organisados, das plantas como dos

animaes, do homem como das nações. Foi a sorte dos

grandes e dos pequenos impérios da antiguidade; tem

sido a sorte dos grandes e dos pequenos impérios dos

tempos modernos. A ella não escapou nem essa im-

niensa e dominadora Hespanha de Carlos V e de Phi-

lippe II, em 1580, cuja recordação nos occorre muito

naturalmente n'este momento.

Para um povo (|uo nasce e que está no periodo

infantil de formação e de crescimento só ha uma ne-

cessidade e uma funcção imperiosa: é viver e desen-

volver-se; pouca lhe importa o mais. Este progresso

é lento e vagaroso, não é rápido como o crescimento

e o desenvolvimento individual ; varia com o génio, com

a educação das raças e com as circumstancias locaes,

absorvendo algumas ve/es muitas gerações e centenas

de aimos Mutcs do podor com})l(^tar-s('.
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Quando voiii mais tardo a piiberdado, a adolescência

o a mocidade, quando já estão garantidas a existência

e a segurança de uma nação, deixam-so ver também

novas tendências, novas necessidades e novas funcções.

A energia accumulada no período precedente ex-

pande-se no desenvolvimento das capacidades superiores.

Então nos ])ov()s. couio nos individuos, da exuberância

e pujança da vida brotam os sentimentos elevados, as

paixões altruistas e as faculdades estheticas ; nasce a

plástica, o amor da fórma, a cultura do bello e do

sublime.

E' essa a epocha do aformoseamento. do brilhan-

tismo das cores e da suavidade dos perfumes no mundo

das Hores ; é a epoclia do doce gorgeio das aves e do

variado matiz de sua plumagem: da redondeza das

formas, da regularidade das curvas e dos contornos,

dos alegres cantares, dos risos e dos prazeres nas espé-

cies animaes e no homem.

Vê-se que a natureza ^e prepara para lançar raizes

pela reproducçã,o dos seres. E' a boda universal do

mundo dos organismos que se vai perpetuar e aper-

feiçoar.

E' taml)em esse o tempo das idéas generosas, das

grandes dedicações e dos grandes commettimentos. In-

dividuos e povos se atiram inconscientemente á reali-

sação de novas aspirações que influem profundamente

sobre o seu futuro e sobre o futuro da espécie.

Conquistam-se novos dominios para património da

prole vindoura; emprehendem-se as grandes emigrações

20
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e as expedições longínquas; fendem-se os mares, cór-

tam-se os istlimos e rasgam-se os continentes; desco-

brem-se novos paizes e novos mundos, cruzara-se as

raças e congraça-se a uuião universal, lançando-se algu-

mas vezes em solos que parecem abençoados o gérmen

de fiitarosas nacionalidades, como os Estados-Unidos ao

norte e o lirazil ao sul de um meí-mo continente.

E' a mais bella epocha da vida! Ditosos aquelles

— indivíduos e povos — que a sabeui aproveitar fun-

dando as l)ases de uma felicidade real e perdurável!

Yem dei)ois o período de transição e de repouso,

o período da reflexão e da idade madura, que precede

o declínio e que, de enfraquecimento em enfraqueci-

mento, de dissolução em dissolução, deve ir terminar

na morte.

Poréui as nações como os boineus têm algumas

vezes suas crises e suas enfermidades, e quando parece

terem cabido para nunca mais se levantarem , eil-as

repentinamente rejuvenescidas c novamente vigorosas a

desemi)('nbar o seu papel no drama uuiversaL

Senbores! Portugal não pôde fazer excepção a esta

lei geral da evolução da espécie. Portugab ])oís. como

Todas as nações (\nr têm completado ou [)ercorrido

grande parte do cyclo de sua vida, nasceu, cresceu,

desenvolveu-se. clu'gou ao a])ogeu de suas forças e

decbnou . . .

.\bis decbnou para re})ousa,r, i)orque seu esforço

fora sobrel)umano: e Portugal descança ainda para re-

erguer-se nin (ba talvez mais forte e mais pujante do que
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luiiica. Para llic voltar o calor v a vida c collocur-se

outra vez na vanguarda da civilisação, hasta (\\\v rWc se

mire e se reveja no futuro de seu fillio (i[ue se chama

— Brazil, o infante fadado a um i)orvir tão grandioso

que a imaginação mal ])óde conceber.

Impossível de deterniiiiar, os primeiros lineamentos

da nação portugueza perdeu i-se nas trevas da historia

antiga e nos conflictos de raças (pie cavacterisam os

primeiros temi)Os da Idade Média. Somente do século

XII em diante é que se pode perceber e acompanhar

o seu crescimento e desenvolvimento nacional, que pro-

segue sem interrupção até o reinado de D. João I nos

fins do século XIV.

A sábia direcção d'esse princii)e notável, que a

historia conhece e admira sob o nome de — Infante

D. Henrique, iniciou então a mocidade da nação por-

tugueza que se prolonga pelos reinados de Duarte,

Aífonso Y e João II e que attiuge sua plena exi)ansão

durante os governos de D. Manoel e D. João III.

Surge ahi a idade de ouro de nossos antepassados:

estamos na epocha das suas grandezas e assistimos a

todos os esplendores do génio luzitano. ao desabrochar

e á fructificação das íiores de sua juventude.

Era então completo o poder de Portugal. Seus

navios dominavam os mares, fazendo treuudar em todas

as regiões do numdo conhecido essa bandeira das quinas

que nos protegeu o berço. Suas possessões comprehen-

diam a melhor parte da America do Sul, as costas da

Africa e da Ásia e contavam-se por dezenas.
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Lisboa era a principal cidade da Europa; seu corn-

inercio excedia ao de todas as outras nações. Sua po-

l)ulação, animada com tão esplendidas victorias, com tão

prodigiosas conquistas e com tão vastos dominios, dis-

tinguia-stí por seu espirito ousado e ompreliendedor, e

manifestava-se brilhantemente em todos os ramos da

actividade humana.

O nnmdo antigo al)ria-se em busca do novos ter-

ritórios. As grandes invenções que assignalaram esse

tempo davam-lhe a força e os meios necessários para

se atirar em todas as direcções, buscando a rcalisação

de aspirações adormecidas durante uma noite de muitos

séculos que se chamou — a Idade Média.

Portugal collocou-se á frente d'essas tendências,

iml)uio-se d'esse novo espirito, assumio uma missão

providencial e fez das suas glorias nos séculos XV e

XVI as glorias da humanidade e da civilisação.

Chegara elle então áquelle estado psychologico que

faz nascer da felicidade e do successo a ])oesia épica,

como do infortúnio o da desgraça brota a poesia lyrica,

pois é uma lei da natureza humana, senliores, que da

intensidade dos sentimentos deriva a necessidade de exi)ri-

luil-os sob a forma vaga e indeterminada da poesia, como

com a vehemencia cadenciada e musical do rliytnio.

Tal é mesmo a origem comnuini da dan^a, do verso

e da nnisica — as três ex])rcssões giadnaes do senti-

mento poético.

— N'esses cain[)'js afortunados do j)ai'a.iso das

lendas bíblicas, diz o naturalista Lacepède, onde rei-
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nava iiiiia eterna primavera, o lialito dos zepliyros

perfumados mitigava docemente os ardores do sol

e a terra coberta de verdura sempre nova offerecia

aos ollios tapetes de flores e arvoredos vergados de

fructos. As fontes corriam com suave murmúrio e es-

palhavam deliciosa frescura entre os bosques, a cuja

sombra embriagadora os i)assarinlios entoavam seus

cantos melodiosos. O homem feliz e contente percorre

com sua companheira esses campos venturosos; nada

lhe falta; ébrio de prazer, quer celebrar a sua felici-

dade; anima seu andar; eleva seus passos; o enthu-

siasmo o transporta; salta muitas vezes de alegria e

contentamento . . . e dansa pela primeira vez.

— Logo depois sua voz também se anima. Mas

não chega ainda para exprimir seus sentimentos. Sons

fugitivos tão depressa articulados quão desvanecidos,

ditterenças insignificantes , accentos desmasiadamente

acanhados não podem traduzir seus transportes nem as

emoções vivas que o abalam. Então o homem sus-

tenta, prolonga, eleva e abaixa a voz; gritos e excla-

mações de alegria se misturam a esses accentos . . . e

elle pela primeira vez modula um canto.

— Nasce mais tarde o metro quando o homem,

para de algum modo cxlialar seu jubilo e precisar a

qualidade de seu sentimento, introduz em suas canções

palavras medidas e ordenadas pelo accento, pela ex-

tensão e pelas pausas. D'alii vem o verso^ que, uniudo-

se afinal á dansa e á nnisica, constitue a mais bella e

a mais vehemente expressão da nossa vida emocional.
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Senhores! Não era outra a impressão que dominava

Portugal nos séculos XV e XYL Suas façanhas não

podiam ser mais deslumbrantes para fazer pasmar o

nuuido e eleval-o ás alturas do extasis. Nunca se vira

antes tão grande vitalidade em um povo tão pouco

numeroso, e acções que se diriam de gigantes, maneja-

das por braços (]ue se diriam de pigmeus. A emoção

vibrava im].)etuosa no fundo de todos os corações. O
paiz inteiro parecia sorrir enlevado. Ver-se-ia talvez

pairar-lhe na face uma ligeira distenção de lábios tré-

mulos acompanhada d'essa fixidez convulsiva de olhos

largamente abertos que são o effeito dos sentimentos

vivíssimos, dos momentos indefiníveis, dos grandes aba-

los e especialmente da felicidade pela contemplação do

maravilhoso ou pela posse do objecto amado.

Aos primeiros signaes da alvorada que o Renasci-

mento fizer ouvir do lado da Itália. Portugal acordara,

levantára-se, tomara as armas e se atirara á lucta.

Campeão denodado e generoso, a victoria apaixonou-se

l)or elle e por seus nobres estímulos — e elle venceu.

Portugal era forte e feliz. ^Priuiiipliára no combate

pela existência nacional. Amava e esposara a civilisaçao.

Vivia com ella; tinha ])r()liiicado. Que lhe restava fazer?

— Repousar e cantar.

Reçumam lagrimas e gemidos as vozes dos fracos

e infelizes. O canto do vencedor não podia ser uma

lamentação: devia ser o canto dos lieróes.

Era, pois, a vez de Portugal e da idade moderna

terem a sua epopéa ou de não tel-a jamais. A acção
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ostjivii foitn : ínra ti-açjida ])or armas c varões assif/nala-

í/o.s. cm pcrif/os c tiiicrras esforçados mais do f/a/' per-

miUia a forra linmaiia ; só lhe faltava o estro c a iii-

spira^Tic) do artista [)ara oiniiioldural-a cm um ([uadro

immorredouro.

Esse artista apparccuMi : foi — TjUÍ/ do Camõos —
o poeta dos toin])os modiniios, coi);o o aiictor da lliada

foi o poota dos t(mi])os antigos.

A epopóa, todo o inundo a coidieco. cliama-so —
Os Luziadas — o ])ooma mais bcllo o mais perfeito das

idades liistoricas.

Camões — o es})irito de seu tempo e o génio de

seu ])aiz; Os Luziadas — o canto de Portugal na liora

su))rema d(! sua ventura. Que objectos grandiosos para

uma oração es})leiidida em mãos hábeis

!

Mas eu . . . (jue vos direi de um e de outro que

já não tenhais ouvido? . . .

Deveis estar fatigados. Vou concluir.

Senhores ! Como todo o mundo civilisado, a Bi-

lilioflfCii PahJica Fclotense admira o génio do poeta e o

valor de sua imperecivel creação: e, quando vos reunis

com todas as galas para render homenagem á gloria da

pátria portugiieza e relembrar a sua virilidade e a sua

fortaleza de outr'ora; não podia faltar ao vosso convite

para sentar se n'este festim, depor uma singela coroa

no trophéo que levantastes e unir ás vossas as fracas

vozes do seu emissário. Oxalá possa esse symbolo de

sua veneração dizer aquillo que este não teve capaci-

dade para exprimir.
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Para quem vos dirige a palavra, porém, como para

quasi toda a Europa, não se consagra hoje unicamente

a gloria, o poeta e o poema portuguczes.

O caracter cosmopolita d'esta solemnidade e das

similares que se realizam agora mesmo em outros

paizes de origens e raças differentes é sufficiente para

convencer-vos que tendes diante de vós uma gloria

européa que cantou em versos eternos o espirito do

século XV e o nascimento da idade moderna, as victo-

rias da civilisação sobre os povos bárbaros e essa ex-

pansão geral que ao cabo de quatrocentos annos já nos

deu não só dois novos continentes — a America e a

Austrália — , como ainda, e o que vale certamente

muito mais, vastos horizontes moraes, poUticos e so-

ciaes na liberdade religiosa, na liberdade de pensa-

mento, na emancipação do trabalho, na liberdade com-

mercial — nos direitos do homem, em uma palavra.

Salve, pois, o poeta que symbolisa o amor da

pátria e das glorias portuguezas! Mas salve também

o poeta da humanidade o da civilisação! Salvo o cantor

(la idade iiiodcnia o o eternisador da aurora do mundo

contemporâneo!

^z. §zac\ano õ.ívc:> de (Stc^am^Givia.

Sentimos declarar que três lacunas se dão na tran-

scri})ção d'estes trabalhos, por quanto, por maiores que

fossem os nossos esforços , não conseguimos obter
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OS discursos dos Sis. l)r. Constantino Rondolli, (.arlos

von Kosorit/, nem o d(' riicfj-i-.iiiKMilo. do Si'. Dr. l"'austo

do Fr- itas o Castro.

Minhas sí^dioras! Mons soidiorcs!

So na liistoiia dos teiH[)Os modernos lia uni povo

(pio inspiro profunda admiraí^ão pola ousadia de; suas

conquistas, pola tonioridado do sons" counnottiinontos,

pola lieroicidado do sons foitos; so na vasta galeria dos

povos liodiornos lia uma nagão, cujos fastos arranquem

sonijjre um grito de ard(mto entlmsinsnio [)roduzido

])olos monumentos quo a tenacidade de seu valor o o

prodigioso génio de seus filhos levantaram á libonhido,

á civilisação o á humanidade; se ha, senhores, essa

nação ó por certo a portugueza, cujos trophóos esj)len-

didos cobrem o sconario de todos os continentes, cujos

triumphos estrepitosos repercutem ainda na immonsi(hido

de todos os mares.

Assim devia ser, senhores; o berço da nacionalidade

portugueza foi um campo de batalha; filho do heroismo,

infante acalentado pelos hynmos da guerra, educado no

estrépito das pelejas, cresceu e fez-se nação ao sol dos

combates, como uma consequência lógica da nobreza

de sua origem legendaria.

O periodo histórico de sua constituição nacional

foi o do toda a peninsula ibérica, que. dividida então

em dois campos inimig()s. re; resentada em duas crenças

21
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irreconciliáveis, apresentava o espectáculo cVessa lucta

tremenda, secular, entre o Evangelho e o Alcorão,

entre Christo e Maliomet, entre o Oriente, com o cor-

tejo fie seu fanatismo servil e o Occidente, com os

nobres estimulos de seu espirito altivo e independente.

Envolto no lonq:o sudário do Ckrissus. com Rode-

rico tinha desabado a monarchia visigoda, e a derrota

que fora um sepulchro commum do throno e da liber-

dade nacional, amalgamou no cadinho do martyrio os

gemidos da realeza e as agonias do povo^, consentindo

que o islamismo avassallasse a Ibéria christã.

A traição e o terror que tinham decidido em uma

só batalha dos destinos de um povo, dou lugar a que

a impetuosidade árabe, semelhante a uma inundação

oceânica, se precipitasse com fúria, quebrando os marcos

das fronteiras dos povos, apagando os signaes caracte-

risticos das raças e pretendesse modificar a crença re-

ligiosa da Europa, o que talvez realisasse, se essa

invasão não tivesse de recuar ante o muro de gcJo

dos Francos de Carlos Martel e o muro de hronze dos

visigodos de Pelagio, reliquias de uma nacionalidade

vencida, d'onde mais tarde devia resurgir a monarchia

christã e nacional cm Hespanha.

Das montanhas das Astúrias partio a reacção.

Sobre o sepulchro do império visigodo, assignalando o

lugar da tremenda catastrophe, erguia-se a — Cruz —
symbolica legenda dos martyrios do generoso moço da

Galiléa, i)harol diamantino, inspirando os triunq^hos do

mundo modorno, estendendo os raios de sua luz aos
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batalhadores dos generosos coininettimentos, abrindo os

bra(;os de sua caridade aos povos famintos de justi^'a;

estrella fidgente da redemi)gão que salvara a humanidade

do despotismo destruidor do povo-rei, revigorando-a no

baptismo das novas idéas, remoçando-a na fé de mais

nobres 2)rincipios, para, consciente de seu valor, dilatar

os horizontes de seu génio e ampliar a arena de sua

actividade nas conquistas do grande, do bello e do

justo.

Em torno d'essa cruz^ encarnarão de uma moral

esplendiíla, congregou-se a Europa christã, sustentando

uma cruzada permanente, secular, cujo ultimo desfecho

teve seu complemento em Granada vencida, derradeira

pagina d'essa lucta colossal que teve de reconquistar

em sete séculos de sacrificios o que perdera em um só

dia de fraqueza; que teve de readquirir em mil com-

bates de gloriosos feitos o que perdera na derrota de

uma só batalha.

Portugal nasceu dos triumphos d'essa cruzada he-

róica. Formou um senhorio da coroa leoneza com

Henrique de Borgonha, e depois levantando-se no solo

ensanguentado da peninsula, pagou o tributo de sangue

nas aras do tabernáculo da causa commum, bateu-se

com o denodo de um valor ardente, com a fé de uma

convicção profunda, e sentindo-se forte para dirigir

seus próprios destinos, hasteou o pendão da revolta,

indo n'um campo de batalha despedaçar os laços de

vassallagem, proclamando sua independência nacional á

luz do sol da liberdade.
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Filho ãi) lieroisnio, Portugiil rralizou a grande con-

quista (Ic seus direitos de i)ovo livre, de harmonia com

o valor legendário de sua origem nobiliária; e em face

dos perigos que tinha a vencer, a naí^ão jjortugueza,

com a calma de seu provado heroismo , apalpou os

co})os de sua espada e sorrio-se convencida do triumpho

de sua causa.

Constituida a nacionalidade , Attonso Henrique e

seus successores comprehenderam a necessidade de

consolidar o monumento glorioso da emanciparão pátria,

estendendo-a pela tonquista, fortificando-a pelo valor,

desenvolvendo-a pelo trabalho, engrandeceiído-a pelas

viitudes de um patriotismo edificante.

Tal foi a missão providencial da dynastia d(í Bor-

gonha nos dominios da historia portugueza.

(^)uando o sello da morte est;nnpou sua senteu^a

iiiuniitavel no ultimo representante d'essa tlynastia, já

I'ortugal, afteito ás luctas bellicas. tinha por meio de

suas armas victoriosas avaiirado suas fronteiras pelas

terras dos reis mouros e pelos domiuios da coroa do

Leão e Castella.

O (pie ;i na(;ão portugueza, lui Eiiroj)a, ])odia con-

^cmiir ])('la conquista, estava feito; a fortaleza de sua

consdliíhujru» uacion.-d fora |)i'()vada mais uma ve/. c no

glorioso ((Ttaiiicn de Aljul)arrota soubera iiiostrar-s(;

forte como o seu valor, grande como o seu [tatriotismo.

!Mas o cvclo scintillaiite de sua liistoria, o grande

pciiodo de seus nuiis bellos triunq)lios, d(í seus mais

arrojados commettimentos, devia ser realisado pela in-
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si)ira(;rio generosa dos príncipes (l'Aviz, cujos serviços

encerram as mais luminosas paginas de sua vida na-

cional.

Encerrado nos estreitos limites de seu paiz, sem

poder dilatar os horizontes de suas aspirações, peado

em sua actividade, ferido em suas ambições de gloria

e de conquista, Portugal, collocado entre a Hespanlia

que o repellia para o mar, e o nuir que o repellia

para a Hespanlia, semelhante á águia (pie em seus voos

altivos prefere a amplidão infinita ao espaço limitado,

Portugal escolheu para theatro de suas façanhas esse

mar que banhava suas costas, esse oceano que com o

orgulho de sua immensidade, com os attractivos de seu

leito de es[)umas e os perigos de seus mysteriosos

abysmos, com o espectáculo grandioso de suas tempes-

tades, com a noite tenebrosa de suas procellas, com a

legenda de suas catastrophes, poema de heroísmo es-

pantoso, romance eterno de desgraças infindas^ tinha

alguma cousa de grande, de sublime, de maravilhoso

que não podia deixar de deslumbrar a ardente imagi-

nação meridional da nação portugueza.

O oceano intluia de um modo prodigioso sobre a

imaginação incandecente d'esse povo, o mar produzia

sobre elle o celebre phenomeno da attracção do abysnio.

Quando as guerras do continente findaram-se com

as victorias alcançadas, quando os trabalhos da paz

succederam ás rudes occupações bellicas, o portuguez,

cujo braço não cançára de batalhar, cujo vigor não se

arrefecera nas luctas da vida domestica, cujo pátrio-
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tismo não se embotara no interesse nem no egoísmo,

singrando em frágil batel as aguas [)rateadas de seus

rios. ia postar-se na foz do Douro ou do Tejo para

fitar o mar immenso que desenrolava-se ante seu olhar

scintillante . . . Quem o visse, então, senhores, quedo,

coui os braços cruzados sobre o peito offegante; mudo,

— com a [)upilla dilatada de seu olhar perscrutador,

medindo os horizontes infinitos do oceano que o con-

templava; quem o visse com o cenho carregado, fitando

o espaço para lêr com o ])ensamento as profundezas do

t('nq)o no livro sybillino do futuro, julgaria ver n'essa

visão uma vigia guardando as terras sagradas da pátria

ou tomal-o-ia i)ela musa das solidões marinhas que

vinlui encordoar sua harpa com o eloquente silencio da

immensidade e us doridos queixumes das vagas, ferindo

as melodias de suas endeixas nas arestas graníticas das

costas oceânicas.

Quem conceberia então a temerária idéa (pu; tur-

bilhonava no cérebro volcanico da nação portugueza?

(j)uem acreditaria que Portugal, que era um pigmeu

]>ela extensão de seu território, pelo numero de seus

filhos, pela pobreza de seu erário, a quem fallecia ex-

])('ii('ucia nuiritima, atrever-se-ia a querer domar esses

mares que a audácia pheiíicia ou carthagineza jamais

ousara, ou dominar naçòes (jue a espada de Alexandre

ou de Cezar jamais vencera?

Mas contra toda a espectativa assim succedeu . . .

Os séculos XV e XVI foram a epocha d'esses gtoriosos

feitos.
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O ocoano or.i nina barreira lovantada á ani1)i(;:rio

])()i-tng-noza, oní |)rociso, pois, roprodnzir-so a ]ii(i;i, do

gigante com o pigmen.

David homérico, l*ortngal registron sna victoria,

avassallando com as qnillias do snas náos atrevidas a

iace esmeraldina d'esse mar rpie o desafiara e a sombra

d'esse cóo onde o tnfão infrene desencadeara todo o

liorror de sna colora, onde tantas tempestades não

tinham jjodido ãl)alar a constância valorosa de síuis

bravos filhos, desfraldon o glorioso pavilhão das cpiinas

entre os temporaes desfeitos e as procellas vencidas.

Altivo de sen próprio ti'inni})ho maritimo, de então

em diante a temeridade portngneza não encontron diffi-

culdade qiie não destruísse , nem vio im.possivol rpie

não vencesse.

Corre á Africa e entre os ardores caniculares de

seu sol abrazador, toma Ceuta aos sectários do Alcorão,

pagando-lhes a divida tremenda da invasão e os trances

dolorosos do captiveiro estranho: desce depois com Bar-

tholomeu Dias até ao Caijo das Tormentas e entrcífa a

Vasco da Grama o condão de sua energia que devia

quebrar o encanto do mar das índias, ensinando-llie o

caminho das regiões mysteriosas do Ganges.

Fundar um grande império na Africa, dominar a

Asia^ avassallando as mais ricas regiões do Oriente

operar a maior revolução moral^ intellectual, politica,

commercial e guerreira que o mundo contemplou, que-

brar com a tenacidade de seu valor a porta de bronze

do isolamento que separava a China da communhão dos
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povos, ir ás Molucas arrastado pela gloria das con-

cpiistas, descobrir o Brazil pelo feliz acaso de sua

estrella, plantar com soberania sen pavilhão no solo

ardente da Africa, impôl-o com heroismo nas terras

d'essa Ásia tão fértil de esplendidos trinmphos e des-

astrosas catastroplies, de monumentos colossaes e minas

pavorosas; desfraldal-o ao beijo virginal d'essa America

fascinante, em cujo solo a mão i)rodiga da natureza

espalhou todos os dons de sua opulência e em cujo

seio a Providencia encerrou em cofre diamantino os

futuros destinos da humanidade; taes foram, senhores,

os fructos do valor heróico de Gama e de Cabral, dos

Albuquerques e dos Castros e o fecundo resultado das

expedições maritimas da gente portugueza.

Foi n'esse século, senhores, de extraordinárias con-

quistas, de espantosas descobertas, de maravilhosos

trinmphos, de immortaes trophéos, que Portugal no alto

apog(!U de sua grandeza contemplou altivo de seus feitos

a idade de ouro de sua historia.

Mas com toda a grandeza de seu heroismo, com

todo o cortejo do suas façanhas, esse passado esplen-

dido não seria hoje para nós senão um castello derro-

cado, um monumento em minas, um deserto sem vozes,

emmudecido pelo sigillo mortuário da geração que o

fez, pelo desapparecimento dos bravos que rolaram no

tumulo, pelo silencio do oceano que não falia, do século

que não conta, se a litteratura pela tuba de suas musas

— a poesia, a historia e a eloquência, não desse uma

voz ]mr:i o oceano repercutir o echo estrepitoso d'esses
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triumphos, uma linrpn para todos os séculos cantarem

essas e[)0])éas homéricas, se a litteratura não transfor-

masse o cemitério da geração que tombou em galeria

de lieróes, os mortos em redivivos, para apresental-os

aos applausos entbusiasticos das gerações de todos os

tempos

!

Quem, senhores, anima o passado remoto, apaga o

olvido do tempo, (]uebra o silencio íimorarit) dos cemi-

térios e acorda com o sopro da vida esses esqueletos

seculares adormecidos em suas canq)as para vir mos-

tral-os ao olhar ávido do mundo estupefacto, das gera-

ções admiradas? Quem faz tudo isto senão a litteratura?

Por que, senhores, essa desventurada filha do Oriente,

a inditosa raça hebréa, esmagada })or um fadário de

bronze, sobrevive ás misérias de seus infortúnios e entre

os martyrios de seu ostracismo, é uma nação vencida,

sem pátria, mas existindo de facto como uma naciona-

lidade constituida?

Quando o filho de Israel, á sombra do carinhoso

céo de rosas da Judéa, ajoelha-se no solo sagrado da

pátria de seus avós, n'essa terra devastada ])elo fogo

de tantas revoluções, inclinando a fronte melancólica

sob o peso de emoção profunda, e com a face rorejada

l)elo ])i'anto, mistura suas lagrimas com os queixumes

da viração que beija o leque das palmeiras de seu pátrio

ninho, quando geme com os murmúrios que agitam a

copada ramagem dos cedros do Libano que contam ao

viajante a historia de tantas desgraças, elle arreben-

tando o coração n'um gemido, despedaçando a alma

22
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n'um soluço, quebrando o peito n'um grito, invoca a

sombra do poeta das lamentações e com Jeremias ex-

clama: Jerusalém, Jerusalém! . . .

A guerra de Troya, com os louros do valor de

Achylles, com os fecundos tropliéos da sabedoria de

Ulysses. o tpie valeriam [)eraate este mundo que vio

Aniiibal em (.'annes, Bonaparte em Mareugo. se o génio

de Homero não tivessse burilado no mármore irape-

recivel da epopéa a grandeza d'essa lucta, cuja fama

seria )iulla, se sua immortalidade não fosse vasada no

molde da Iliada e da Odysséa'^

Roma, a soberana do mundo antigo, com todo o

cortejo de seus feitos estrondosos, com a serie de seus

triumphos esplendidos, com toda a opulência de seus

magestosos tropliéos, não se levantaria do aviltamento

em que foi atirada pela invasão dos j)ovos bárbaros, se

entre os destroços de seus monumentos em ruinas não

apparecessem as orações de Cicero, os diamantes litte-

rarios de Tácito ou Tito Livio, como cirios brilhantes,

illuminando o vasto sepulcliro de sua grandeza passada.

Como os grandes vultos que illustraram a Judéa,

Grécia e Roma, um homem de vasta intelligencia e

l)iaiidu coração, de bastante génio para conceber uma

creação maravilhosa, de grande patriotismo e superior

vontade para realisal-a, teve a generosa aspiração, a

nobre ousadia de (pierer immortalisar os feitos da nação

])()rtugiio/,a no mármore imperecivel da epopéa.

|]ss(' lioinciii, cujo engenlio portentoso levantou o

iiijiioi" momnncnto nacional do seu pai/, parece (pie
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como Corregio, ardendo ein santo ontlmsiasmo ao con-

templar a Santa Cecília de Raphael. arrebatado dissera:

«Eu também sou pintor» ; esse homem, ao folhear os

annaes pátrios, assistindo aos seus gloriosos triumphos,

com])atendo nas fileiras de seus exércitos victoriosos,

vendo seus trophéos esplendidos, sentio a centelha da

inspira<^-ão ilhuninar seu cérebro volcanico e n'um extasi

patrio tico , bradou: «Eu t í i n ib em sou poeta !
>

Essa convicção foi a origem creadora que produzio

os Luziadas^ poema que consubstancia n'um mesmo

crisol o génio de um talento privilegiado e a grandeza

imperecivel de uma nação; [)oema que é o espirito de

uma nacionalidade vasada na prodigiosa intelligencia

de um homem; poema que é um ramalhete de flores

civicas, harpa de melodias infindas, musa de inspirações

sublimes^ historia de verdades profundas, que o ])atrio-

tismo de um génio transformou em bella coroa de louros,

e atirando-o ao mar procelloso da publicidade, disse

convicto da grandeza de sua obra: «Abre as paginas de

teus thesouros, 6 filho do talento, e viverás com a hu-

manidade emquanto ella viver, com o mundo emquanto

elle existir, ponpie tu és eterno como o génio, ])orque

tu és a glorificação de Luiz de Camões e a immorta-

lidade de Portugal !

»

O obscuro órgão do Parthciion Liffcrario, cuja

missão encerra-se no dever de representar a associação

de que é órgão n'este sarau, não tem a pretenção de

fazer um juizo critico do poema dos Luziadas; não.

senhores; não permittem os estreitos limites de um
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(lisfurso, nem sobretudo consentem os insignificantes

recursos intellectuaes do orador que demais abusa de

vossa benévola indulgência; mas se a critica é um pri-

vilegio do talento illustrado, é, ao menos, licito a todos

o direito da admiração, a liberdade do enthusiasmo que

inspiram as maravilhosas creações que o génio reveste

do cunho do grande, do bello e do sublime.

E quem, senhores, a não ser um coração sem fibras,

uma alma sem aftectos, uns lábios sem o calor da sen-

sibilidade, pôde, ao folhear as f)aginas dos Luziaãas,

perfumadas pela poesia, illustradas pela historia, ani-

madas pela eloquência^ deixar de sentir o coração nadar

em ondas de commoção, a alma em mar de aiiceios?

Quem pode calar a manifestação do pensamento, a ex-

plosão de caloroso enthusiasmo, que es[)ontaneamente

rebenta nos lábios, bradando cheio de admiração pro-

funda que Luiz de Camões é um grande génio e Por-

tugal um grande povo?

Quem, senhores, ao lêr a invocação d'esse ])(»ema,

dirigida ao rei (^ ás musas, não ficará deslumbrado ante

essa intioducção i\\w assemelha-se á fachada de um

d'e8ses palácios encantados que a phantazia oriental

í-abe conceber e (pie a intelligencia humana não pode

edificar? (j)uein. senhores, ao contenijilar esíse (íama,

e seus bra\'()s soldados^ atirandt:-se nos l)raços do des-

conheciíUj, com olhai- fito no espaço, ))rocurando no

infinito o caminho das regiões niysteriosas (hi Tndia,

não desejará com o cantor dos Luziadas acompanhar o

heróe portuguez, dizendo: <'Eu também quero ir por
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esses mares nunca (fanfes navcfjados para em sua ])as-

sagem jiiutar com o oceano (jiie rnge, c(jm a tem-

pestíide que brame, com o trovão ((ue riboiriba, mílilia

voz ás estrophes d'essa orchestra estrepitosa da natureza

e repetir com os elementos vencidos -- qu(? o cantor

dos Luziadas é um grande génio, e a pátria de Vasco

da Gama um grande povo?

Que peito fero não tornou-se luuiiano. i\\w alma

de gelo não ardeu em fogo, que corarão de mármore

não desfez-se em })ranto ao ler as estai;cias (jue narram

os amores de Ignez de Castro? O' íillias proscriptas

do Éden, ó Evas da biblica legenda, vós que pela gloria

do amor sacrificastes o paraiso, que levantastes o pri-

meiro monumento de heroísmo que o mundo possuio.

porque trocastes a vida pela morte para conquistardes a

liberdade do amor, dizei-me se amores g:andes. intensos,

fortes houve como os de Ignez, e quem melhor os cantou

do que Camões? Que alaúde a não ser o do amante

de Catharina podia desferir endeixas mais sentidas á

sorte da lastimosa Ignez? E quem, senhores, ao ouvir

a narração de seus martyrios, não soltará um grito

de profunda indignação contra seus brutos matadores,

quem não derramará uma lagrima de magoado pranto

n'aquelle collo de alabastro que sustinha as obras com

que amor matou de amores áquelte que depois a fez rainha?

Quem, senhores, na ficção soberba do Adamastor,

n'aquelle gigante transformado em penha, pavorosa

visão da phantasia esplendida do poeta, ameaçando

o mar e o céo, prophetisando horrores espantosos,
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perigos tremendos, catastrophes nunca vistas, não tre-

merá do medo e de susto, não ficará mudo e quedo

e junto dum penedo outro penedo'^ Quem, senhores,

na invocação do poeta ao rei D. Sebastião que é a

chave de ouro com que fecha-se o immortal poema, não

dirá ao ouvir tantas harmonias, ao contemplar esse

cofre repleto de pérolas, creações maravilhosas do ta-

lento, ao contemplar esse tablado de lieróes que osten-

tam a grandeza de seus feitos, esses caTiq)os de bata-

lhas, vastos scenarios de brilhantes glorias e opulentos

louros, quem não dirá com o mundo admirado que Luiz

de Camões é um grande génio e Portugal um grande povo?

E hoje, senhoreS; que ))()() annos completam-se que

o auctor dos Luziadas entrou nos dominios da innnor

talidade , hoje que na America como na Europa os

povos se congregam para renderem preitos de admira-

ção ao illustre cantor das glorias portugueza^-, permitti

que o obscuro órgão do Farihenon Litierario, interpre-

tando os sentimentos de seus collegas, junte sua palavra

ás homenagens que prestais ao auctor dos Luzíadds, e

(pie na falta de merecimentos litterarios associe sua voz

ao echo estrondoso d'essa grandiosa turba de três sé-

culos, associe seu entlmsiasmo aos applausos estrepitosos

de três gerações que exclamam, repetindo com a pos-

teridade em coro universal, i|ue Luiz de Camões é uni

grande génio e Portugal — um grande povo!
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No século actual de puro roalismo.

Em (|U0 a crcuça ideal suecuinhc ao egoisino

])e sórdidas paixões.

Uma luz atravessa as legiões do espaço.

Brilhando ainda mais do que Virgílio ou Tasso!

Essa luz é Camões!

Alma aquecida ao sol esplendido da fama

Das luzas tradições, — cantou de Castro e Gama

Os feitos immortaes!

Estro-condor, — tocou as raias do infinito.

Ergueu no altar da pátria um inonnmento escrii)to

Em cantos colossaes!

Cingio-lhe a fronte altiva o duplo diadema

De guerreiro e cantor! E quando em hora extrema

A pátria o reclamou,

Impávido empunhando o gladio refulgente

E na lyra cantando as glorias do Oriente,

Da pátria o nome honrou

!

Magestoso cantor da gloria portugueza,

Crôa-lhe a fronte augusta o génio da realeza.

Esplendido luzeiro

!
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O seu nomo ])rilhante, immerso, envolto em gloria,

Não pertence somente á pátria^ á luza historia.

Pertence ao mundo inteiro

!

Nos delírios febris d'essa alma encandescente

A formoza Nathercia, a estrella refulgente.

Foi seu sonho de gloria!

Consagrando- lhe amor, que o tempo não consome,

Aos confins do Universo arremessou seu nome

No pedestal da historia!

(^ual Ovidio — tragou o amargo fél do exilio

;

Como Petrarcha — ergueu constante, eterno idyllio

Ao seu amor fatal;

Foi como Ossian o foco, a luz, o sol da idéa!

Como Homero escrovcti os])l(Mi(li(la ('po])éa,

Píidião univorsnl!

Jám;iis d'aiitiga Grécia hellenico alaúde

Xiluoii cantos a heróes, á |)ati'iíi c á vii"tuile,

De mais nobre altivez!

l''()i Camões o colosso, o génio mais fecundo,

(j)ii(' ii:i historia surgio! Cantando encheu o mui)do

Do nome ])ortugue/!

©liccfa-ii ^'^iccnic ^czciux.

••r^ita-
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A CAMÕES

Ai ! (lo que a sorto assignalou no berço

Inspirado cantor, rei da liarmonia!

Ai! do qne Deus ás gerações envia,

Dizendo: — ;,Vae, padece: é teu fadário!'"

O mundo o vê ]iassar, astro Lrilliante,

Porém não vê (pie a chanuna abrazadora

Que o cerca de esplendor também devora

Seu peito solitário.

Pairar nos cens em alteroso adejo,

Buscando amor. e vida, e luz, e glórias,

E ver passar, quaes sombras illusorias.

Essas imagens de fulgor divino,

Taes são vossos destinos, ó poetas,

Almas de fogo que um vil mundo encerra:

Tal foi, grande Camões, tal foi na terra

Teu misero destino.

A dor te acompanhou do berço á cami)a:

Esgottaste a amargura até ás fezes.

Parece que a fortuna em seus revezes

Te médio pelo génio a desventura,

Como esses robles cujo enorme vulto

Desafia o rancor da tempestade.

Mas cuja inabalável magestade

Lhe resiste segura.

23
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Foste grando iin dòr como na lyra

!

Amar, cantar, soffrer levon-te a essência.

Viste um anjo dourar tua existência,

E aos pés caliiste da visão querida . . .

Engano! Foi um astro fugitivo,

Foi uma tlòr de perfumado alento

Que ao longe te sorrio, mas que sedento

Jamais colheste em vida.

Sob a couraça que cingiste ao peito

Do i)eito ancioso suffocaste a chainma,

E foste ao longe procurar a fama,

Talvez — quom sabe? — procurar a morte.

Mas, qual onda que o naufrago arremessa

Sobre inliospita i)raia sem guarida,

A crua uiortt* te arrojou á vida,

E ás injurias da sorte.

De praia em ])raia divagando incerto,

Tuas desditas ensinaste ao uumdo.

A dura terra, o próprio mar profundo

Conspirados achavas em teu damno.

Exlranho aos homens, detestado, expulso^

Tiveste o génio por algoz ferino.

Teu condão immortal era divino

;

Perdeste em ser humano.

lúdicos valh's. solidões do (ianges,

E tu, ó giiita de Macáo sombria,



DE LUTZ I) K CAMÕKS 150

Vós lhe ouvistes as (jueixas, e a liannojiia

D'esses liymiios que o teinpo não consome.

Foi lá. foi n'essa rocha solitária

Que o vate desterrado e perseguido

A pátria ingrata, que llu; dera o olvido,

l)eu eterno renome.

— „Cantemos!" disse, e triuniphou da sorte.

— ,;Cantemos !' E da pátria ás altas glórias,

Sobre o mesmo theatro das victoriaS;

Bardo guerreiro, levantou seus liymnos.

Sua queda talvez, seus infortúnios

Prevendo já no meditar profundo,

Quiz dar-lhe a voz do cysne moribundo.

Em seus cantos divinos.

E que sentidos cantos ! De Ignez triste

Se ouve mais triste o derradeiro alento.

Mostrando quanto [)óde o sentimento

Quando um seio (jue amou de amores canta.

Na heróica tuba, resoando ao longe,

O valor })ortuguez se ouve tremendo;

E o fero Adamastor, com gesto horrendo,

Inda hoje o mundo espanta!

Mas, ai! a pátria não ouvio seu canto!

Da pátria e do cantor lindava a sorte!

Aos dois juraram perdi(^"ão e morte,

E os dois juntaram na mansão funérea . . .
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Ingratos! Ao que em seus eternos cantos

Além (los astros nos erguera um sólio

Decretaram por louro e Capitólio

O leito da miséria!

Ninguém os prantos lhe enxugou piedoso . . .

Valeu-llie o seu escravo, o seu amigo.

— .,Dae esmola a Catnões, dae-lhe um abrigo!''

iJizia o triste a mendigar confuso

!

Homero, Ovidio, Tasso, extranhos cysnes,

Vós (pie sorvestes do infortúnio a taça,

Vinde depor as c'roas da desgraga

Aos pés do cysne luzo!

Mas na o tardava o derradeiro instante . . .

O raio ardente (pUi fulmina a roclia

Também a ll(')r (pie n'ella desal)roclia

Cresta, passando^ co'as ethereas lavas.

Que sc-ena! Em (juanto ao longe a pátria exangue

Aos alfanges mouriscos dava o ])('ito.

De misero hospital n'um jtobre leito,

Camões, tu expiravas

!

Oh! ípKMii me déi-a, d'esse leito á beira,

Sondar teu gi-ande esi)irito n'essa hora,

Por saber, (piaiulo a magoa nos d(;vora,

Que dór ])óde conter um peito humano;

Palpar teu seio, e n'esse estreito espa(;o



DE LUIZ DE CAMÕES 161

Sentir a immonsidade do toniionto,

Conil)ateii(lo-tt3 ii'almí», coido o vento

Nas omlas do oceano.

O amor da pátria, a ingratidão dos homens,

Nathercia, a glória, as illusões passadas,

Entre as sombras da mort(» debuxadas

Em teu pallido rosto já pendido:

E a pátria, oh! e a pátria que exaltaras

N'essas canções de insj)iração profunda,

Exhalando comtigo moribunda

Seu ultimo gemido!

Expirou! Como o miuta destemido,

Vendo a procella que o navio alaga,

E ouvindo em roda no bramir da vaga

De horrenda morte o funeral presagio.

Aos entes corre que adorou na vida.

Em seguro baixel os mette ousado,

E, esquecido de si, morre abraçado

Aos restos do naufrágio,

Assim^ da pátria (jiie baixava á tumba,

Em cantos immortaes salvando a glória,

E entregando-a dos tempos á memoria,

Como em gigante pedestal segura:

— „Patria querida, morreremos juntos! *
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Murmurou em acceuto funerário.

K, envolvido da i)ati'ia no sudário.

Baixou á sepultura.

Soazo dc^ ^aoòoi>

'&k^(^-

TRIBUTO A CAMÕES

Foi um dia de })ranto, um dia funerário

Que lia três sec'los passou ])or sobre as multidões,

Couio o dia immortal da lenda do Calvário,

Que no unindo operou grandes revoluí^ões.

Era morto o cantor das glorias luzitanas

Que o nome ])ortuguez tão alto celebrou!

Tombara emfim o lieróe de eem luctas titaneas

Esse ])ropheta-rei (|uc á pátria tanto amou!

Foi guerreiro e poeta — a espada e o ])ensamento!

Teve mais de um desterro inlios])ito, cruel!

Foi um martyr de amor qual vate de Sorrento,

Verteu por Catliarina as lagrimas de fel!
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lnsj)ii{)ii-so HO azul das aguas do Mondego,

Teve idyllios, sonhou, teve illusões também . . ,

Quem não adora o lar n"um intimo eoncliegr)?

Quem nao ama na iniaiicia o aiôma da ceeem?

Depois . . . eil-o ])i-oseri[»to alrm pelos desertos

Nas quentes regiões que o audaz navegador

Trans[)(>z eoino o albatroz, fendendo, em voos eortos.

O espaço onde elle vio o fero Adamastor!

Volta d'Africa alfim com júbilos innnensos,

N'um cárcere sombrio a sorte o despenhou.

P'ra leval-o em seguida aos areaes extensos

Onde o género humano insonte se embalou.

Foi lá que elle traçou com altivez e audácia,

A IViada real dos feitos varonis.

Que a luza pátria ergueu, como o cantor da Thracia

Transpondo pelo amor os fundos alcantis.

Quando emfim naufragou ao regressar do exilio

Foi depor seu poema aos })és de Sebastião,

Que em troca conferio ao innnortal Virgilio

Um premio parco e vil que não bastava ao pão

!

Luctou como os lieróes das suas epopéas

O solitário audaz da gruta de Macáo,

P'ra morrer na miséria — a águia das idéas!

Soccorrido, irrisão ! . . . pelo afpcano Jáo

!
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Troa omfiin o canhão, lieróes de Aljubarrota.

Ao ajjortar no Tejo os vossos galeões!,..

Fora vencido o rei ; morrera na derrota . . .

Voltavam tristes, sós, os Inzos esquadrões!

N'esse instante Camões, como o romano antigo.

Kasgon novos trophéos que estavam ])or findar.

Bradando: ..Ao menos^ pátria, eu morrerei comtigo ! '•

Depois . . . sentio-se ao longe em convulsões o mar!

Espalharam-se além as luzes em myriadas

!

Ouvio-se em toda a ])arte um choro univ(»rsal

!

Era morto o cantor do colossal — Lttziadaft . . .

íí'um espasmo de dor vergou-se Portugal!

Tendo n commissão se dirigido ao ])oeta porto-

alegrense. Sr. Daiiinsceuo Vieira, que então se achava

«'m Pelotas, convidando-o a tomar parte iio sarau. })or

motivos justificáveis não vio satisfeitos os seus desejos,

mas foi obsequiada com a seguinte ))oesia. com a in-

serção da (|Ual (•f)ncluimos o histórico de nossa festa.
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^ ifli li 4MM'^§:%

A liistoviíi (la Lu/itaiiiii

Ha tros sociilus s(í illmniua

('t)ni a iiis|)ira(jãi) titã uca

De uma cabtíça divina!

Um iioiiic laiirado ás eras

Lembrando magnas austeras,

Lembi-audo divos clarucs,

De todos arranca preitos,

Homenagens de resjjeitos.

Sincero culto! E' Camões!

8im! Camões, que tantas vezes,

Em versos auri-Hammantes,

Decantou dos portuguezes

As ousadias brilhantes !

Camões, que semjjre na arena^

Com a espada ou com a penna

Deu glorias a Portugal,

E que apoz, ganlio lun renome.

Foi mori'er talvez de Ibnui

No catre de um lios))ital

!

Como justa recom[)ensa
»

Ao seu estro soberano.

Teve o l)ardo a exigua tença

De quinze mil réis por anuo!

24
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Assim iim Rei poderoso.

N'uin proceder affrontoso,

N'uma miseri<a que dóe,

Pagava a idéa suprema

Que fez lirotar um ])oema

D'aquelln írouto de heróe!

Inútil muuificeucia

Que da pátria recebeu

Quem vivendo na indigência

Por ella tauto softreu!

Assim se applaude ao guerreiro

Que foi no solo estrangeiro

Colher laureas immortaes,

A quem sentia na monto

Uma lu/ mais refulgente

Do (pu' os estommas roaos!

Mas corramos a cortina

Sobre esse passado atroz!

Fez-se aurora purpurina

Na era em que estamos nós!

IToje a grande magestado

Que dirige a humanidade

Nas suas aspirações,

E' a luz da intelHgencia,

Que do throuíj da sciencia

Desfaz (hl treva os bulcões!
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O génio governa o inundo,

Sobrepuja os elementos.

Vence a fúria ao mui- proriiudo

Contra a prucella dos ventos!

Coui torcias febris, i-stranlias.

Kasga os seios das niontanlias

Por onde passa o vapor!

Em todos os movimentos

Alastra o mundo de inventos,

Cada qual de mór valor!

E' o génio que conquista

Os mais brilhantes tropliéos.

Ou seja engolpliando a vista

Nos recônditos dos céos.

Ou decifrando com arte

Os factos qne em toda parte

A natureza produz!

No combate que se fere

Curva-se o povo a Voltaire,

Dobra o joellio a João Huss

!

Acceita com reverencia

As novas idéas grandes

Dos pro-homens da sciencia,

Fultons, Morses e Lalandes!

A gera(,-ão do presente

Se na lucta refulgente

Escuta da guerra o som,
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N'iiin desespero sem nome

Quebra a estatua de ViMidôuie.

Mas respeita o rantlieon!

í) ])ovo (|ue se esclarece

Ao grande sol da razão,

Nas grinaldas ([ue hoje tece

Crystallisa uma ol)la(^rio

!

A geração brazileira

Ama a gloria verdadeira

Que deslumbra Portugal

!

Venera o nobre talento

Productoi' d'un» monumento,

D'uma epopéa inunortal!

Se na vida transitória

Soíireu magnas lacerantes,

Na vida eterna da, gloria

'l'em apothéoses brilhantes!

De toda parte se eleva

IJin brado que nos enleva,

Que atravessa as gerações

:

„8agremos pei-enne culto

A' magestade de um vidto

Qual foi na terra Camões!"

'3^ania>cc»io ^^Hei^a.
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'roniiiiKidji coiiiu SL' íicliíi a publicarão das peidas

litterarias (juo tanto realço (leram ;i fe«ta caiiioiicana,

aoia(l(>foinos com muita ettusão d'alma a todas as Kx'"?*

Hcnlioras c 111'":" cavalheiros, cujos nomes já foram men-

cionados, a honra, de terem accedido aos noss(,s desejos,

tomando ])arte no sarau (|ue realisamos, cuj(j êxito

ultrapassou todas as nossas previsões.

Não damos ainda aqui por finda a nossa tareia

compiladora.

Sendo esta obra destinada^ como indica o seu

titulo, a registrar tudo (juanto n'esta cidade se tornou

publico em homenagem ao })rincipe dos poetas portu-

guezes, considerámos dever nosso ntilisar algumas pa-

ginas com circumstanciada noticia da importante lesta

realisada pelo internato Gijmnasio Siío Pedro, dirigido

pelo Sr. I)r. .Vurelio Benigno de Castilho.

Tornaremos assim bem patente (pião avultado foi

o numero dos cpie n esta capital associaram-se i\ idea

transcendente (h^ }»restar-se culto univt>rsal á mais le-

gitima das glorias luzitanas.
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GYMNASIO 8. PEDRO

A's 8 lioras da noite, aclianclo-se reunido no theatro

do estabelecimento crescido numero de famílias gradas

e de distinctos cavalheiros, depois de executada uma

líiilbante peça do nnisica pela l)anda do coUegio, diri-

gida pelo professor Lino Carvalho da Cunha e Silva,

subio á tribuna o reverendissimo cónego Dr. José Gon-

salves Vianna. cpie proferio o elogio histórico do poeta.

Abrilhantaram também a festa com discursos os

professores Drs. Francisco Teixeira Peixoto d'Abreu e

Lima e Alfredo Clemente Pinto.

Em seguida subiram ainda á tribuna alguns nki-

mnos do Gjjmnaaio que recitaram poesias e allocuções

análogas ao acto.

Em alguns intervallos d'esta primeira parte foram

executadas não só escolhidas peras do riípertorio da

banda, como também algumas a piano pelo respectivo
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professor Tlioniaz Legori e seus discipiilos Felisberto

Barcellos Ferreira fie Azevedo e João Baptista Ferreira

de Azevedo.

Para maior realce e soleninisação houve uma se-

gunda ])arto theatral com que foi terminada a festa.

Subiram á scena: Ija comédie française de Scribe

Vhiterieiír dun hurerm ou hi C/iduson, e a comedia ])or-

tugueza ^.s' eleições, ambas representadas por alumnos.

Entre os cavalheiros figuravam, representando in-

stituições, os seguintes senhores:

MEMBROS REPRESENTATIVOS

Como representantes do clero: Os 111'"^' Srs. Mon-

senhor Vicente Ferreira da Costa Pinheiro e padre Dr.

Frederico Catani.

Como representante da camará municii)al: O 111"!°

Sr. Miguel Teixeira de Carvalho.

Como representante da instrucção ]mbllca: O 111"!"

Sr. Dr. Fernando Abbott.

C^omo representante da magistratura: O IH'"" Sr.

Dl'. Salustiano Orlando d'Araújo Costa.

Como representantes da advocacia: Os 111"""* Srs.

Drs. Graciano Alves d'Azambuja e Severino de Freitas

Prestes.

Como representantes da medicina: Os 111™.°' Srs.

Drs. Jayme de Almeida Couto, Manoel Martins dos

Santos Penna e Luciano de Moraes Sarmento.

Como representantes da classe militar: Os 111"'."'

Srs. General António Tiburcio Ferreira de Souza. Coronel
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Júlio Anacleto Falcão da Frota e Capitão Joaciuiiii

Sabino Pires Salgado.

Como representantes do lunccionalismo publico: Os

j||n,o8 <;;j.j. Major Francisco Pereira da Silva Lisboa e

João Olinto de Oliveira.

Como representante da iiiiprensa: O 111'?" Sr. Aurélio

Virissimo de Bittencourt.

Como rei)resentantes do conimei-cio: Os III'"."' Srs.

Commeudador doão líaptista Ferreira de A/evedo, João

Ba])tista da Silva J^isbòa e »João Guillierine Ferreira.

Como re[)resentante da nação ])ortu<>-ueza: O 111"!"

Sr. Cônsul João Baptista Tallone.

Havia uma galeria especial, ao lado do tr()])liro

levantado a Camões, destinada ás referidas conimissões.

Do centro do tropliéo destaca va-se o retrato do

l)oeta desenhado á crayon i)el(^ aluumo didio Soares

de Pareellos.

O salão ;u-liava-se adornado t-oin elegância, sobre-

saliindo eui (puidros os nitratos de doze celebridades

litter:iri:is: David. Homero, X(^no])lioiit('. Solou, Pytlia-

gor;is. Diógenes. Sócrates, Demostlieues, Cicero, Sliake-

spcjirc. Dante e António Feliciano de Cjistillio.

() |»rou"r;nimi:i observado n:i iesta conteve jieeas

liíterariiis enunciadas em dilVei-entes lingiias como uni-

versal liibuto prestado p<'la sciencia ))liilologica á gloria

inexcedivel de liui/ de Camões: o (pie ])rodu/io no

illustiiido anditorio agi'adavel sur[)resa e S3'mpatliica

impressão.
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l'AKA

COMMKMORAÇÃO 1)0 TU l-CKMEN AUlo

tiXriZ DE CAMÕES
OYMNASIO SÃO PEDRO

I. I*i'(;a innsicíil pela liaiida dos aliininos.

II. Kl().aio liistMiicd (Ic Caiiiõos. \hA() ("oiip^m» Dr. Josr (ioiisalvcs

Vianna.

III. Vocíi niusioal ]>ola inosnia l)aii(la.

IV. Discurso polo Dl'. Francisco Teixeira IVixoto (VAbrcii c Lima.

V. Discurso i)ol() Dr. Alírcdo Cloinciito Tiuto.

VI. F.piííramuia cui iatiui. recitado pelo aluuino João 1'xmiícío

da. Silva Júnior.

\'1I. Kpitai)lHo oní infílc/.. recitado pelo alunmo .Mlierto l"er-

nandos ('liaves.

Vlll. Allocução em iVaucez, pelo alumno Manoel Orplielino To-.te>.

IX. Teça musical a (piatro mãos ))elo professor Leí^ori e o

ahuuno .loào liaptista Ferreira dWzevedo Júnior.

X. 1'oesia em allemão. recitada pelo almnno Boanmil l>ar-

tholomay.

XI. Poesia em i)ortu.£íne/.. recitada peU) alumno Fdmiuido (iastiot

da Cunlia.

XII. Allocução em allemào. pelo alunuiu João Baptista Ferre ra

d'Azevedo Júnior.

XIII. Soneto em portuííuez. ])elo alumno Domingos António Braíça.

XIV. Peca musical a (piatro mãos pelos alunmos Felisberto liar-

celios Ferreira dAzevedo e João Baptista Ferreira d'Aze-

vedo Júnior.

1. Fe<;a musical pela banda.

II. Coinédie írançaise de Scribe Ijintnlvnr <Tu)i hiinau ou h<

Clianson.

III. l'eça musical pelo jn-ofessor Tliomaz Legori.

I\'. Comedia portuííueza As Ehlròcí:.

V. Peça musical pela banda.

^ .,._^ ^^^ 'S^.^i^ ^ —
25
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DO

GYMNASIO S. PEDRO

Minlias senhoras, inous sonlioros.

Vvhx niagiiitiulo. rapidez o divorsirlado do sons acon-

tecimentos, o século XVI íoi sem duvida aqnelle que

deixou um vestigio mais claro, mais largo c mais pro-

fundo. O renascimento da civilisação antiga, assim como

o descobrimento de nnmdos novos rasgaram então para

o ))ensamento um horizonte mais amplo, abriram para

a actividade um theatro mais vasto.

Invenções estupendas, commettimentos gigantescos,

luctas atrevidas, homens extraordinários assignalaram

essa epoclia. cuja historia tem todas as ])eripecias.

todos os attractivos de um grande drama. A energia

e o labor, a expansão e o génio. (|ue tao galhardamente

r«Mnavaiii por toda parte, li/eram desse tempo um pe-
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riodo singithir ([lu; Ixmii pudriii (.•li.iiiiiir-sc o dii g(!stii(;ão

(las novas lil)ertlcides.

l*\)i no [)rinu'iio <|uartcl (Tcssií suc-ulo nienioi-avel

([lie a pátria do ^"i^iaf<) clicn-oii a(j ))inacMdo da domi-

na(^-ão, comprovando com suas imnuMisas c-on(|UÍstas a

vasta intuigào do cchibrc costnógraplio do Sagres. Na

Africa o pendão das (guinas desfraldava-se nas ])ra(:as

de Azamor. Zatini e Almedina; na Azia o escudo dos

(lamas. Albuípieríjues e Pachecos ostentava-se nas for-

talezas de Calecut, Gôa, Malaca e Ormuz; na America o

nome de Cabral immortalisava-se no império do dia-

mante. Soberba moiiarcliia, que attestava a intrepidez

dos seus argonaiitcls' e parecia não dar jamais occaso

ao astro do dia!

No meio d'esta grandeza maravilhosa siirgio. para

cunmlo de gloria, o maior vulto da litteratura portu-

gueza. o desditoso Luiz de Camões, que incontestavel-

mente occupou. entre as mais altas intelligencias de seu

século, um dos mais eminentes lugares.

Coincidência notável ! (guando lá na Índia abria-se

o tumulo para o lieróe das naccijaçdfs (/) andes, ao mesmo

tempo na metrópole descortinava-se o berilo ])ara o

génio (pie devia dar-llies mais lustre, celebrando-as em

sua lyra immortal.

Como outr'ora as cidades da Grécia disputavam

a honra de haverem sido a ])atria do cantor de Achylles.

assim a respeito do cantor de Gama disputaram Coim-

bra, Alemquer, Santarém e ]^isl)oa. Sejam porém quaes

forem as pretenções ou as conjecturas, parece que este
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HCciso de ignorai'-sf o lugar tle seu nascimento torna

de certo modo mais nacional a sua gloria e menos

exclusiva a homenagem ijue llie deve ser tributada.

Envolta em trevas ficou também a infância e quasi

toda a mocidade de mavioso cysne do Tejo. E' porém

verosimil (jue na lettiada Coiml)ra, onde residia seu pai,

elle houvesse cursado a Universidade, preparando as

finissimas pérolas í[ue devião esmaltar o seu famoso

poema.

Participaiulo do movimento intellectual que a re-

nascenc;a das lettras despertara por toda parte, a litte-

ratura portugueza percorria n'esse tempo o seu cyclo

de (Hiro. Gil Vicente, o Planto lu/itano, poeta imagi-

noso apezar de tosco^ tinha já constituido o theatro

nacional, ([uando as linguas modernas ainda não haviam

|)roduzido comedias de forma regular. Bernardin Ki-

beiro, bardo extremamente sensivel, amigo de Camões

e como elle victima de um amor sem esperança; dedi-

lhava um alaudí! melodioso e triste, <|ue tanto tempo

depois devia ser o modelo do aiutor de í). Branca e

merecer-lhe a justa denominação de cantor da saudade.

Sá de Miranda , erudito, original e arrojado, escrevia co-

nudias de hn-ma clássica e canções de simplicidade incom-

l)aravel. António Kcncira. cognominado o Horácio portu-

guez, coiiconia 1)astant(' para cniiobrecei" a lingiia pátria,

eHci'ev«'ndo cm cstylo esmeradamente correcto. Fernão

Alvares. Andrade Caminha e muitos outros talentos flo-

resciam n'essa epocha, honrando a j>oesia portugueza.

Foi no meio de tão brilhante plêiade que appareceu
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Camões lui corte de T). »r()ão 111 Jiiiiiiiadji pelo t^spirito

do generoso inftinte 1). Luiz. O joveii poeta, (pie ape-

nas esti-eava eoiii os seus idyllios. eomiuistoii (l(;sde l(j<»o

todas as syiii))atliias e eclypsoii c\n breve todus (js ta-

lentos. O astro que ainda estava assomando no levante,

já dittiindia meridianos clarões.

Mas, como esplendida rosa (pu; se deslollia na )mí-

meira manhã, deixando somente pungentes espinhos,

essa quadra macia e perfumada teve para o magno

vate bem curta duração, terminando logo nas agruras

do exilio. Catharina de Athayde, que fora a sua pri-

meira musa, foi também a mão innoceiite (pie abrio-lhe

as portas do desterro. E porque? i^niú a barreira

que ei'guia-se entre elles? Talvez a alta nobreza de

Nathercia. Mas que maior nobreza que a do génio,

que é outorgada somente por Dei\s . e não p()de

ser jamais chancellada como a lettra de pallido per-

gaminho?

Entretanto, si esse amor. (^ue inspirou tão mimosas

e tão sentidas canções, houvesse sido ditoso, talvez Ca-

mões tivesse simplesmente a reputação de retrarclia.

que fez de todo o seu estro o constante incenso de

Laura; talvez Camões não produzisse jamais a sua

grandiosa epopéa, justo orgulho de sua pátria, que

para elle foi desde então a sua mais querida musa.

Atirado assim ás i)lagas da Africa, procurou talvez

adormentar suas magoas no estrépito das armas, com-

batendo na praça de Ceuta, onde recebeu no rosto o

estigma de seu valor.
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Volvendo depois ú pátria . iiuvos anuirgores tihi

«offreu na suii breve pernuinenciíi, sem (jiie enlretiuito

seu talento e seu valor alcançassem o menor galardão.

]m1-o pois d(^ novo em eaniinlio do exilio. sulcando

os mares do Oriente com o es])i]dio da saudade cra-

vado nalma. Cliegailo ás índias depois de longa e

tornu-ntosa navegação, alli viveu dezeseis annos, tendo

sempre, como elle mesmo diz: inima mão íiciuprc a

espada e na outra a pcniia.

Mas ([ue fatalidade pezava sobre o nusero vate!

A inveja dos seus enudos e a intriga dos poderosos de

(ióa, cujos vicios a sua satyra tlagellára, valeram-llie

então um Ijrutal desterro para as costas da C;lnna.

Foi diante d'esses mares procellosos. diante d'essas

paragens l^ravias. onde tudo lhe era extranlio. que elle

eompoz na solidão de uma gruta a maior ])arte dos

seus Ltiziadas. Cantando alli as grandezas da pátria,

sem duvida as lagrimas da saudade copiosamente rola-

ram pelas cordas do alaúde.

Regressando á Gôa debaixo de i)risrio por im|)ida.-

ções (jue llie faziam, naufragou na lo/ do ^leikong.

I'('rdfu tud(». mas com essa temci-idadc (\uv s(') o amor

l)óde incutir, arrebatou ao furor das vagas as folhas do

seu livro primoroso,

... o Canto . . . niolliado

. . . (lo naufra(/f<) triste e núsciando

Dos proeellosoH Ijaixos eseapado.

Das fomes, dos perif/os f/randcs . . .

Uma sentença fulminada talvez pela vaidade ou
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))ola ostnpidoz ])ropotoiito. ia sacrificando com cssji vida

tão preciosa o niollior padrão do uma littoratura, a

maior gloria de uma nação. Ali! O coração chora o

freme com a lembrança d'este nanfi-agio ! Mas o génio,

qne qnasi fora snpplantado pela brutalidade, sobreviveu

a tão tremendo desastre, deixando no ])ó do esqueci-

mento seus malovolos ]ierseguidores.

Com alí>umas iiitcriuittencias de socesfo, continua-

ram ainda depois os reve/es do malfadado cantor, que

entretanto não deixava de prestar seu braço ao serviço

das armas. Auxiliado por alguns amigos generosos,

pode finalmente demandar as praias do Tejo. trazendo

o maior thesouro que das índias jamais viera [)ara Por-

tugal. Eil-o ])ois restituido ao

.... ninho seu paterno

depois de tão longos annos de penoso exilio.

Mas Qt((H)fnm mutafus ah tilo . . .

Não era mais o viçoso mancebo d'outrora ; era a

sua sombra que vinha projectar-se um momento sobre

a campa de Catharina e esconder-se para sempre no

coração da pátria. As amarguras, os trabalhos e os

climas haviam estragado aquella natureza ardente: a

morte já adejava sobre aquella fronte sublime.

Dois annos depois de chegado á Lisboa, publicava

elle o seu cântico immortal. e como recompensa de

tudo, de talentos e de serviços, recebia apenas mes-

quinha pensão que não podia salval-o das garras da

miséria. Começou então o periodo mais doloroso de sua

vida. Começara também a epocha mais infausta de sua
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nação, que acabava de ver uma tempestarle medonha

destroçar na magnifica baliia do Tojo a lu/ida frota

que pretendia arrancar a meia-lua dos minaretes de

Constantino])la.

Minado pela tristeza, torturado ])elas ouiermidades,

corroído pela fome. o desgraçado cantor ])assava o resto

de seus dias no mais tornuMitoso martvi'i(). .. Cj)u('in

onvio di/er. exclama elle. (pie em tao pequeno tlieat.ro,

como o de um ])ol)re leito, (pii/esse a lortuna repre-

sentar tao grandes desventuras!"

Ko fundo })oréni (Vestia quadro d(^ dor e de penúria

resaltava unia figura poética, sympatliica, enternecedora:

era o escravo, ou antes o amigo, que o poeta trouxera

de Java, o fiel António, que percorria de noite as praças

da capital esmolando para seu senhor o pão da caridade.

N'este estado lastimoso foi Camões repentinamente

iulminado pela nova da desgraça que íicabava de cahir

tenq)estuosamente sobri? as armas portugiie/as mi Mau-

ritânia. KUe agonisava. com a pátria, trio loucamente

sacrificada ])elo derradeiro descendente de 1). Manoel.

Nos areaes (VAiVica. com o miserando desastre» de Al-

cacer-J\e])ir. ol)uml)rava-se a gloria de Portugal, e ao

mesmo t(un))() no leito da miséria linava-se o seu pri-

moroso cantor. ..Ao menos morrerei com ella'* excla-

mou quasi moribundo. E não llie sobreviveu. Quando

a espada dí) tremendo diupie de Alba romjiia as fron-

teiras por onde o scej)tro do sanguinário Philijipe 11

vinlia (piehrai- o tln-ono de .Vffonso llenri(pies, já não

existia mais o príncipe dos vates da Luzitania.
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Os grandes lionienS;, diz um porfcito litterato mo-

derno, são como os colossos do Egypto, que não podem

ser bem medidos, senão depois que cahem. E toda a

Historia infelizmente confirma a verdade d'esta propo-

sição contristadora. E' que as rivalidades mesquinhas,

as perseguições caprichosas procuram sempre em})annar

o lustre do verdadeii'o merecimento. Mas o tempo,

amordaçando a inveja; a posteridade, desconhecendo a

intriga, vingam a victima de tão degradantes paixões,

collocando-a em seu lugar de honra.

Assim é que de dia em dia glorifica-se mais e mais

o nome de Camões. lílle morreu despresado de seus

contemporâneos, assim como tantos outros génios; mas

ergueu-se magestoso atravez dos séculos, impondo por

toda parte uma admiração sempre crescente.

Foi entre os modernos o primeiro que compôz

uma epopéa com perfeita regularidade e pensamento

predominante, sem que a variedade e a riqueza dos

episódios prejudicasse a unidade e a grandeza do as-

sumpto; foi também o primeiro que fez um poema de

espirito verdadeiramente moderno, celebrando, não o

furor das batalhas, mas a lucta do homem contra os

elementos no caminho da industria; foi sobretudo o

primeiro que produzio um cântico de inspiração emi-

nentemente patriótica, exaltando as expedições e os

descobrimentos que espantosamente alargaram as fron-

teiras de sua nação.

Sim, os Liuiadas é um poema soberanamente na-

cional; é o Pantheou dos heróes portuguezes. A acção

26
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épica da frota que, sulcando os mares da Africa e do-

brando o cal)o das Tormentas, descobre as índias, é

apenas o pórtico do magnifico edifício, que é toda a

historia de Portugal pomposamente desdobrada diante

do rei do Melinde. O heróe não é o flama, ó a pátria, é

... o peito iUustrr luzitano

A quem Neptuno e Marte obedeceram.

Este livro que ó a legenda da Portugal e que por

si só seria bastante para honra de uma litteratura, é

também uma das maiores glorias da intelligencia hu-

mana, porque é obra de concepção tão arrojada, de

realisação tão difficil, rpie ainda não teve simile. E
com eífeito, tomar o diário de uma navegação, ainda

que a mais heróica, e convertel-o em poema, interca-

lando a historia inteira de um povo, sem nunca quebrar

a unidade, e conservando todo o interesse de um mo-

vimento dramático, sem ser jamais a ref)roducção do

roteiro ou a copia da natureza morta, é realmente um
prodigio de que ainda não ousou gloriar-se nenhum

poeta nem antes nem de})OÍs.

Fizemos apenas um pallido esboço da vida tribulada

do grande épico ])ortuguez e lançámos um rápido olhar

sobre o seu monumento grandioso, sem pararmos nem um

instante diante das differentes partes, onde a cada passo

encontram-se os primores que distinguiram Virgilio,

Dante, Tasso e todos os talentos de mais subido qui-

late. Não era possivcd mais em tão breve espaço, não

era possivel mais ao insignificante alcance de nossas
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forças. Foi simplesmente uma tiôi- iiiyrrliada <|iio des-

Iblhou-se diante do pedestal da estatua do génio.

Quando por toda parte pomposamente celebra-se a

sua memoria, não podia ficar indifferente a terra de

Santa Cruz. onde seu livro está sempre nas mãos de

todos aquelles cpie cultivam as lettras; onde a lingua

que se falia 6 a mesma (pie elle tanto ennobreceu; onde

o povo é naturalmente irmão e amigo do povo que elle

decantou.

Minhas senhoras e meus senhores.

Não julgueis que um mero sentimento de vaidade

nos compellisse a esta tribuna para ter a subida honra

de orar perante tão illustrado auditório. Embora assaz

nobre seja a ambição de occupar por alguns momentos,

como orador, a preciosa attenção de tão selecta socie-

dade; embora tamanha honra possa ser uma justa aspi-

ração : ella não passará de uma louca vaidade n'aquelles

que não forem os Demosthenes, os Ciceros, os Mirabeaux,

os Monte Alvernes ou os Vieiras.

Porém, ainda mesmo que a simples vaidade arras-

tasse a qualquer ao sopé da tribuna, no dia solemne

de hoje, em que a })atria de nossos avós se desvanece

de verdadeiro e legitimo orgulho^ esta vaidade, que

seria quiçá desculpável em qualquer outro homem.
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tornar-se-liia entretanto condemnavel n'aquelle sobre

quem peza o honroso, porém árduo, encargo de guiar

cora sua palavra e com seus exemplos a mocidade espe-

rançosa, nos primeiros i)assos pelo caminho da illustra-

ção e do dever. O professor não pôde ser vaidoso, a

menos que não (pieira dar um triste e pernicioso

exemplo a seus discipulos.

Não foi pois esse sentimento pueril que nos aras-

tou até aos degráos d'esta tribuna, aliás já abrilhantada

pelo verbo eloquente de um tão distincto coUega. Desde,

senhores, que o illustrado preceptor da briosa mocidade

rio-grandense, o distincto director d'este estabelecimento,

acudindo pressuroso ao appello do mundo civilisado que

coramemora o tri-centenario do fundador do idioma pá-

trio, do immortal Camões, entendeu (pie não era licito

ao Gymnasio São Fedro conservar-se indifferente a esta

santa cruzada no justo preito e homenagem a tão grande

vulto ; nós entendemos também (pie, como professor, não

nos era licito deixar de concorrer com os nossos esforços

e recursos, embora fracos, ])ara (pie a festa dos nossos

caros discipulos attingisse á magnificência desejada.

Temos consciência de que [)or modo íilgum valerá este

nosso tentamen para o iun a (|iu! se proj)õe; mas, na

ausência do sagrado fogo da elo(|iu'iui;i, valha-nos ao

menoS; a par de vossa benevolência, a legitimidade de

nossas inten(;ões, ])rocurando des[)ertar nos corações

juvenis o culto sublime dos grandes homens.

Senhores, não ])retendemos fazer aqui o i)anegyrico

do grande e immortal épico portuguez; seria tudo
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quanto |)()(lossemos dizer uni jtallido reflexo (l';uiuillo

que já está escri})to ])ur tautas notabilidades do iiuiudo

litterario.

Cantar as suas esperanças illuniinadas ao sol de

uma juventude ditosa, repetir a historia dos seus mallo-

grados amores, finalmente as suas agonias de poeta nas

contorsões dos braços descarnado^ da miséria?! Não!

Tudo isto é muito conhecido, está mesmo muito lido e,

por mellior ipie fosse a forma com (]ue tentássemos

ornamentar a nossa exposição, não passaria por certo

de um assumpto conhecido, repetido e estudado em

todas as suas phases.

Queremos pois somente encarar a aureola mais

luminosa do génio de Camões. Esta aureola, ou })ara

melhor dizer, este ponto luminoso da vida do grande

poeta, como todo o foco de luz muito intensa, não pôde

ser encarado pelas mediocridades que attonitas pelos

raios chammejantes de tanta luz, jamais o poderiam fitar.

O mais resplandecente diadema que ornou a fronte

de Camões foi no século XYI imprimir nos seus Lu-

ziadas a alma do mundo moderno, afastando-se assim

de todos os seus collegas, os quinhentistas, e lançando

os primeiros fundamentos da grande ambição dos sécu-

los pósteros, isto é, da nacionalisação pela communhão

das tradições populares.

Quando, senhores, os eruditos, afastados da grande

massa ])opular, escrevendo sob a inspiração de uma

imaginação entorpecida pelos alfombrados cochins de

sua nobresa. e, sobre tudo, educados no regimen dou-
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trinario da corte, não podiam adquirir esta virilidade

moral e intellectiial para concepção da epopéa de uma

nação que offuscava então com seus esplendores o mundo

perplexo por tamanhas glorias; quando os quinhen-

tistas mantinham, como único ideal, a confusão de ori-

gens ethnicas, procurando identificar Portugal com esta

terra imaginaria de uma tribu Céltica, sob a acção

Romana, Goda e Árabe, isto é, a Luzitania; quando,

senhores, Sá de Miranda, introduzindo na litteratura

portugueza a escola italiana, os seus adeptos tentaram

imitar Petrarcha; quando então revelava-se o desprendi-

mento de uma imaginação alegre achada nas oitavas de

Ariosto, e por fim a questão tornara-se puramente mate-

rial, para saber si se devia usar do hendecasyllabo com

preterição da redondilha maior; quando finalmente a

renascença italiana parecia conquistar a litteratura por-

tugueza pelas imitações de prosadores secundários ;
—

foi que Camões , repellido das boas graças da no-

bresa ciosa, ás camadas populares e retemperando-se

ahi, adípiirio esta virilidade que faz a gloria das lettras

e tornou os Liuiadas, não simplesmente o poema épico

de uma nacionalidade, porém sim, o fundamento solido

de unia litteratura inteira di' (pie só a posteridade agra-

decida soube descobrir-lhe o valor immenso

!

Camões foi grande, porque peregrino não aportou

ás plagas estrangeiras mendigando inspirações, porque

não evocou as musas de Homero, de Virgílio ou de

Petrarcha para decantar as gloiias de sua pátria, não

precisou embeJlezar-se nos climas amenos da Itália,
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porque as margens pittorescas do seu querido Tejo e

as límpidas aguas do Mondego, evaporadas pelo calor

do seu patriotismo, carregaram a sua imaginação das

nuvens poéticas que, ao sopro das rimas, espargidas

ficaram em sua obra monumental.

Camões foi grande, porque na sua independência

de poeta arrostou a animadversão de D. Manoel com

a sua obra O Aiiio ctEl-Rei Seleuco, onde allusões se

encontravam ao casamento do monarcha, em terceiras

núpcias, com a noiva que era destinada a seu próprio

filho. Pois bem, este pretexto, para desgraça do sublime

poeta, foi talvez uma das causas que actuaram para a

gloria das lettras portuguezas; porque Camões atirado

de chofre das sumptuosidades dos palácios que arre-

fecem a mente exaltada pelo sacrosanto fogo da poesia,

veio retemperar-se nas camadas populares e na adver-

sidade educar a força magna de seu engenho.

Camões foi grande, porque nacionalisou a pátria

com as tradições do povo. Mas, como toda a corrente

impetuosa se despenha com horror, Camões rolando no

plano inclinado de sua desgraça, chegou até ao terreno

inhospito da miséria; c talvez sobre a enxerga de um

hospital aquella alma, tão grande como a poesia que a

alimentara, desprendeu-se dos zoilos que a perseguiam.

Porém, meus senhores, não accusemos por isto a

nobre e generosa nação portugueza. Não! Ha coroas

tão pesadas de glorias que os coevos as não podem

erguer.

Tal é a coroa de Camões.
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Assim é que somente nós, a posteridade, temos

a força necessária para suspendel-a e ornar a fronte

do principe das lettras pátrias!

8ó a nós, ao século XIX, cabe ainda mais uma gloria,

e é a de dizer aos nossos filhos: «Mocidade! Erguei-vos

e inspirai-vos alli na fronte do génio que decantou as

glorias dos nossos avós ! >

^iaiici:>co S^clíccita éciocoto d'cí'vi&H e xima.

Minhas senhoras, meus senhores.

Só hoje que decorridos são três séculos é (jue o

mundo civilisado desperta do profundo lethargo em que

jazia, fí vem solver uma divida sagrada ao immortal

génio de Camões!

N(;m vos admire, senhores, que especialmente Por-

tugal haja incorrido em tamanha falta. Sóe assim o

mundo galardoar o mérito, é essa a lei fatal a que são

sujeitos os génios extraordinários. Entre as estatuas

que, no Capitólio, cm Roma, mandara levantar o Senado,

faltava uma — a de Catão. Iam os estrangeiros a iloma,

e indagavam da causa. Essa pergunta, senhores, na

phrase eloquente do orador portuguez, era a maior das

estatuas que por ventura se podesseni erguer a um
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mortal. Ao primeiro génio de Portugal devia caber a

mesma sorte ; não podia elle fazer excepção d'es8a lei

!

Como soldado, sérvio á pátria, vibrando a espada no

meio das refregas ; como poeta, em cantos inimitáveis

immortalisou o seu povo; e este e aquella votaram-n'o

ao mais vergonhoso esquecimento.

O século XIX, porém, lavra o mais solemne pro-

testo contra tamanha ingratidão, levantando um brado

que retumbou do velho ao novo continente. E nós

associamos agora a nossa débil voz ao pregão universal.

Poderá Portugal, poderá o Brazil, poderá o mundo

inteiro levantar a Camões quantos trophéos de gloria

quizerem, os quaes recordem as façanhas do guerreiro,

erguer tantos monumentos quantos attestem á posteridade

o inexcedivel génio do poeta de Lisboa; nenhum, porém,

egualará de certo ao que elle soube erigir-se a si

próprio

!

Esse monumento, senhores, esse monumento que

zombara da acção destruidora do tempo, e atravessará

incólume as gerações ™douras; esse monumento co-

lossal, digo, outro não é senão os Luziadas, a epopéa

dos tempos modernos.

Portugal, o pequeno Portugal, se havia tornado

uma grande nação. A abnegação, o desprendimento,

o valor, o heroismo de seus filhos haviam hasteado nas

mais longínquas paragens do Oriente o pendão victorioso

e triumphante das quinas portuguezas. A Europa, a

Ásia, a Africa contemplavam assombradas esse punhado

de heróes que . . .

27
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Em perigos e (juerras esforçados

Mais do que promettia a força humana,

Entre fjente remota edificaram

Novo reino que tanto sublimaram.

Portugal, em uma palavra, havia attingido ao apogêo

de sua gloria politica. No meio, porém, de tamanha

gloria, no auge de tanto esplendor faltava-lhe comtudo

um Homero que, inspirado do mais ardente amor da

pátria, lhe cantasse os heróicos feitos em linguagem

arrebatada e graiidiloqua, em estylo que jamais podesse

ser excedido. Sim, faltava quem lhe cingisse a fronte

com os louros da coroa da gloria litteraria. Foi então

justamente que surgio o Homero do moderno Portugal

em nada inferior ao da antiga Grécia; um d'esses génios

que quaes cometas só apparecem de séculos em séculos;

um Homero que comprehende cabalmente a sua missão de

cantor de uma nação de heróes, e para desempenhar-se

d'ella quer elle próprio tornar-se heróe, e portanto

deixa o lar, a pátria e affrontando os mais graves

perigos de tormentas e naufrágios, vae em demanda de

novos horizontes e novos climas, e empunhando o mon-

tante, lança-se no meio das refregas e conquista com o

seu sangue as palmas da victoria. Sim, é lá, na Ásia,

n'esse vasto campo de combates e victorias, de trium-

phos e glorias que Camões reúne os materiaes para a

construcção da sua obra gigantesca. Quer elle legar á

posteridade um monumento animado em que esteja

e8culi)ida a vida histórica, politica, moral e social do

seu povo; luii (piadro vivo de suas virtudes e de suas
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paixões, de seus costumes e de seus usos, de suas

crenças e do suas tradições. Quer elle deixar ao seu

povo um esi)elho em que se reHictam os grandiosos

feitos dos antepassados, e que lhe sirva de despertador

de sua gloria e de estimulo para novos commettimentos.

Sobretudo quer elle levantar um monumento que atteste

a todas as epochas e a todas as gerações o seu acri-

solado amor para com a pátria.

D\óta gloria só fico contente

Que minha terra amei e minha gente.

Era esse o desejo que o acompanhou até á morte.

Sim, amor estremecido para com a pátria, guerra de

exterminio aos mouros, denodo inexcedivel por mar e

por terra, impressão viva da magestade de Deus em

toda a natureza, o enthusiasmo pelo bello e pelo su-

blime, eis, senhores, os cabedaes dos Luziadas.

Verdade é que a ousada empreza de Vasco da

Gama e seus afoutos companheiros arrostando os maiores

riscos e desastres, por mares nunca d^antes navegados,

luctando contra as sonhadas divindades pagãs, trium-

phando das ciladas e ardis dos povos bárbaros da Africa

e Ásia, verdade é, digo, que tudo isto forma o objecto

principal dos cantos com que Camões ennobreceu e

exaltou a sua gente.

Mas como o enthusiasmo pelos feitos pátrios, ensi-

nou-lhe a agrupar em torno d'essa empreza inaudita os

commettimentos de epochas anteriores.

Camões, esse génio transcendente, vae alem de seu

século, elle descobre as immensas riquezas que se occul-
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tam n'essa veia que se chama tradição nacional. E'

especialmente n'ella que o cantor de Vasco da Grama

vae cavar as pedras preciosas com que esmaltava a

sua obra.

Oh! que sublime não são esses numerosos episódios

que prendem a attenção e arrebatam os corações! A
lenda de Ourique, Egas Moniz, as tradições de Ge-

raldo sem pavor, de Batalha de Salado, dos doze pares

de Inglaterra, são outros tantos diamantes que resplan-

decem n'essa coroa de glorias de Camões. Ainda mais,

o infeliz amante de Catharina de Atha^^de, o coração

do qual toda a vida provara os duros golpes de ura

amor contrariado não podia deixar de escrever d'aquella

. . . misera e mesquinha

Que depois de ser morta foi rainha.

o mais sublime epitaphio n'aquellas estrophes feitas de

lagriínas e fogo e que guardam e cobrem ainda como

em urna sagrada a historia dos amores e do trágico

fim da gentil amante de D. Pedro.

Dizei-me, senhores, haverá por ventura rasgo mais

sublime de ternura? Haverá lingua humana que possa,

não digo exceder, mas sequer egualar essa nenia divina?

Poderá por ventura o pincel de Raphael apresentar-nos

um painel mais delicado, mais commovente?

Quem ouvindo aquellas ameaças, a(iuella formidável

exclamação : Tai sou aquelle occulto e fjrande cabo, não

se sentirá ai)oderado do medo e do horror que as

fúrias do mar deviam causar n'a(j[uellas i)aragens aos

fortes luzos?
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Mas, basta. Para (jiio fatigar mais largo tHTn])o

a vossa attenção, repetindo as bellezas (1'essa o})ra

prima Os Liiziadas, quando de vós todos são l)em co-

nhecidos ?

E' esse em summa o nionunieuto em (jiie o humilde

poeta de Lisboa, aquelle que v/veu i)obre e miseravel-

mente e assim morreu, gravou com caracteres indeléveis

o seu nome. E'. esse o monumento (pie despertara os

ciúmes do cantor de Gierusalemme Liberaia! E' esse o

monumento de que Camões fez reflectir sobre o paiz

que lhe sérvio de berço, uma aureola de gloria que

eclypsou quanto a historia dos povos modernos apre-

senta de mais sublime nas idéas, de mais heróico na

moral, de mais bello na natureza. E' esse monumento

um echo immortal que repercutirá por toda a parte e

a todas as gerações attestará a gloria d'esses heróes

em quem poder não teve a morte.

Poderá desapparecer da face da terra a nação

portugueza com todas as suas instituições, com as suas

tradições, com os seus costumes e com a sua lingua,

mas ahi estará esse monumento que escapa á inveja e

ao vigor do tempo, para fallar bem alto em prol da

sua Índole, de sua importância na historia da humani-

dadC; do grau de consciência nacional a que attingira,

e também para mostrar-nos que a lingua nossa_, filha

primoycmta da latina, em epocha alguma foi mais bem

fallada, nem mais bem escripta.

A tua voz, Camões, não emmudecerá jamais! O

teu poema será em todos os tempos o hymno mais
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glorioso (lo teu ])Ovo; e sobretudo será elle a manifes-

tação mais esplendida do grande amor que dedicavas

á pátria!

Gamõecv C^amõeél "^u tvnuibcvljavci' Saut,

®u gcucvftvaí)! Í3DU '^^l)e'6uê' (^íutíjcamagcn,

2iScm l}àtte[t SDu bie ©ccíc nid^t cvbaut

Wú í^r^cincv Sufitancu Çclbcnjacjcii I

2ôev Ifàik \mc bcvaujc^t uicí;t í^iiu-jcjdjaut,

2Scnn I)einc (^ottcv, i^en bcv Síutl) cjctvaj^cn,

3n aítcv ^^^vadjt ^^>cfciboníJ 4^auí> tclebtcu,

Unb ^eiuc 9íl)mpl)cu auf bcn SBcUcii íd^tDcbtcii!

ilVv fal) iiid)t [taiiucnb ^ciucn 6ama [licgcti

'Díit jcincm '^^clfc ju bcu fcvncu 3"^^'^/

Wú (^3ettciu unb mit SDÍcnic^cu imitl)ig fvicgcii,

Unb 33cibc — O^ícnfc^cn, ©ottcv — iitjciUnnbcn I

v2o mnf^ten 3)einc Sufiabcn jiccjcn

Unb jcncn 2Scg ^^um fcvncn ©ancjci^ finbcn

%\\\ 'D^ícfvcn, bic nedj nic cin 3co(CÍ tí}ciítc

Unb n^D bcv alícn C!)cttcvpvad)t ncc^ tveiítc!
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2©ic ídfjt SDu X)eiuc ilvicgêtvom^cteu fc^mcttcvu,

9Síe ^einc ^vommcíunvOcl bvel)ncub loUenl

35>ic tobt bie gíutí) an ^ciucv 8d)iffc 33vettcvn,

2Bic íà^t :Du bcn Ovtau im llíccve telícnl

2Sie tagt íDciíi 'JDtovgcn bolb iiad; Unlbcii SBctteni,

9ÍMM111 ^onncv fcvnc fc^cu uub ©tuvme cjveUeu

!

.0, ivcld; cin iiniubevbavc^ veic^cê ícfccn

2)ev[taubeft X)\i bem Jííaub uiib ÍDÍccv ^u c^cbcn!

Uub mm, C^amõc^, ivaí joíí id^ U>citcv fagen,

SBcnn SDeinc Saute [ingt toom 5)íeufc^cní)cv^en!

3ôie lonen íDeincv 3^^^^^ fiif^c .ftíagcn

3ni (^tcvkn ned; naà) íú[3cv !i?iebe (Sc^ci^cii !

25>ic tvcint bic 9!}tab]"á;cn]"c^aQv in fpàten ^aç^cn

^ovt aiii ^Oíonbc^o noc^ iu bittcvu Sc^mcv^cn

!

(Sie foinint ncc^ l^eut juv ^ú\ beô ^íútljenfícvev

llub fcievt fvomm noc^ í}cut bcn Ovt 5ímoiev

!

Ghi (Stvcitev íl)u, \\m ileinev je geítvittci\/

©in ^(inger "^xi, Une .^einev je geíungenl

D ©ctt, U^aê í)aft 5Du (itveitev boc^ cjcUtten,

íOíit u>eíc§ev SíloÚ) l)a\i (Sangev 2)u gevuugen!

(í'in tveuev íflegev muf^te fúv T>iá) bitten;

llnb aíí^^ 2)cin ç*íenb ivav jum §of gebvungcn,

Siefe Xiic^ ^ein giivft auf ©tvcí) nac^ ©peifc íungevn,

^k\] '^iá) T^ún Suíiíauentjolt beví^ungcrn

!

Uub fpuvloé, e(}víoê ift ^eiu gúift toev|"(f)tt)uubeu,

Uub fpurloê tt)úvbe aná) X)ún ^oít 's>n\à)mnhtn,
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9i>cnn itidjt ^cin Ç^cíbcníang 511 aííen ©tuubcu

31)111 cUmc^ tviivbc fvifcfjcu í'oví>ccv Unnbcu!

(So ían(\c ÍDíanncèabcl Unvb gciíinbcn,

©o langc 5^"^i^i<^"íif^í^ ^^'^^"^ fiei; finbcn,

(io íançjc c\eí)t, (?^amõfí3, \)cu 0.)tuiib 311 ^Dhinbc

3>on Tcincn í'u)"iabcn auc^ bic Aíunbc!

(^\arinffpo6 .Anfon, £. 182.)

•ír^^ss^y^'

Com o intelligente concurso dos Srs. Christiano

Kraemer e Damasceno Vieira, obtivemos que esta bella

poesia fosse trasladada para o i)ortuguez, incumbindo-se

o primeiro da escrupulosa traducção e o segundo da

disposição d'ella também em verso.

Por esse trabalho, notável pelo vigor e magestade

do pensamento, póde-se avaliar o culto que a Allemanlia

consagra ao primeiro épico dos tempos modernos.

Apezar da profunda differença de linguas, os Lu-

síadas são alli considerados pelos melhores homens de

lettras e inspiram cantos, como esse de Anson, que

pelo seu enthusiasmo mais parece uma apothéose na-

cional levantada pela lyra de um grande i)oeta portu-

guez, do que luna apologia de escriptor extranho.
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TI^^A.ID"c^oç;Ào

Camões^ Camões ! O' eclio sonoroso

!

Eaio vibrado pelo carro ardente

De Phebo! Que alma não se extasiara

Com as lendas heróicas de tens luzos

!

Quem não contempla absorto, fascinado,

Teus deuses, arrastados na corrente.

Habitando esse Império de Neptuno

E as tuas nymphas a boiar nas ondas

!

Quem com pasmo jião vê teu Gama alar-se

Com seus nautas ás índias tão remotas,

Combater contra os deuses, contra os homens.

E vencer tanto os homens como os deuses!

Assim venceu também tua epopéa,

Descobrindo o caminho ])ara o Ganges

Por marcíi nunca ctanfes navegados,

E habitados por deuses fabulosos!

Como tu fazes resoar as tubas

Bellicosas e rufas os tambores!

Como brame a tormenta contra as náos

E como o furacão revolve os mares

!

Como desenhas bella a madrugada.

Apoz terrivel temporal desfeito!

Quanta vida e belleza tu soubeste

Dar ao mar, dar á terra com teus cantos

!

28
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Ali ! De que forma exprimirei meu pasmo

Quando tu cantas as paixões humanas?

Quão doces são de Ignez as tristes queixas

Ao morrer — inda amores suspirando!

Como vertem depois saudosos prantos

As n^^mphas pelas praias do Mondego!

Elias ind']ioje na estação florida

Vem celebrar a Gruta dos Amores!

Foste um batalhador incomparável!

Cantaste como alguém jamais dou cantos!

Porque como soldado assaz luctaste?

Porque como cantor tanto soífreste?

Esmolou para ti um fiel escravo,

E sabedora a corte de teus males,

Deixou-te o rei a mendigar na enxerga!

Deixou-te o povo succnmlur á fome!

Mas teu rei sem vestigios abysniou-se!

Sem vestigios teu povo se escoara.

Se teu canto sublime, a cada instante.

Não lhe desse de louros novas c'rôas!

Em quanto houver a varonil nobreza,

Yj que amor feminil tiver um culto,

O' Camões! os teus versos sonorosos

Passarão ao porvii- d(í bocca em bocca!
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RECITADO PELO ALUWNO JOÃO BENICIO DA SILVA JÚNIOR

Ense siniul calaiiuxiue aiixit tibi^ Lysia, íaniain

;

Unam nobilitant Mar« et Apollo inaiium.

8ic bene de ])atria ineruit, dum fulminai ense,

At plus dum calamo bellica facta refert.

Hunc Itali, Galli, Hispani vertere poetam

Quaelibet hunc vellet terra vocare suum,

Vertere las, aequare nefas; aequabilis uni

Est sibi : par nemo ; nemo secunduns erit.

Com a espada e a penna engrandeceu elle, ó lusa

gente, a tua fama.

A' porfia nobilitam-lhe a mão Marte e Apollo.

Merece bem da pátria quando vibra a espada, e

muito mais quando lhe narra os heróicos feitos.

Os Italianos, os Francezes, os Hespanhóes tradu-

zem-n'o; cada na(;ão deseja chamal-o seu.

Pôde ser traduzido, egualado nunca. Elle é egual

só a si próprio, competidor não tem: não tem segundo.

"t>í{C'4V^^
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JBortrag

tjeljQlten uom êáiiiler }m 6aptÍ5ta íeiTCÍVa ÍIC ^JEDCÍIO BllUiOl

'lIn[íevMiá)ev (Tamõc^! SKeuu Unv bic (V^^íílicíjfciten fe^^cn,

bie ^ix ;;u (51)vcu gc^cbcu trcvbeii, ti^eun tviv cjc^vabr U>erbeu,

Une ®einc itôcvtc iu fa[t allen Íe6eubcn ^pvadjcn cjeíeícn, 'njeun

Unv fcí)cn, tvie jr)ein ®ilb in allen íciíibevu nebeii beuen bev

gvo{3teu ^ic^tev í-nangt, iiub íDein i8atev(anb íí)iv Gbvcufaulen

jc^t, bann muí[cu tviv uiu^ lvel)l fvagtn, Une gldn^cnb uiagft ;i)u

jc^Du há Sc^^citcu gefeicvt iDovbcn feiu, \mc m'òç\n\ Dciue WiU

t)úvcjcv gegeijt baBen, uni bic i&{)xc, 3)iv ^u bicncn ; une mag

^ein iíontg ^ic^ geel)vt l^aben vor allen C^vo^cn.

9lbev nein, auá; ^u h\]t eiucv i^on ^enen, bie ev[t nciá)

ií)vem Síoh ge[djal5t Ucvben; auc^ !í)u bift uutev :X)enjeuic}cn,

bic tvol3 il)ve^^ au^cvLnbcnttic^en c3eiftev> uie eiu ^ettlev tebeu

mu^ten.

Unvjlúctlid) in Deiíun- ^xíiebc Une Xovquato Xaf[o, fuc§tc[t

í^u buvc^\^ i5d;uevt ^u evlainpfen, Uaí< I)iv buvd) ben (^cift

nid;t gelingen uellte; uniibevtvoffen aU X)idjtev (ein Aromei

^ciueçi i^olfeo) Uavft ^w gleid) gvoj^ alc! Hampfev fiiv ®ein

3Satevíanb, abcv eben[o une alô odnyiev, haít Du aud; aU

(Stvcitcv nidjto ale Unbaut j-^cevntet uub niit ^^ittcvfcit im

.^cv^en (\i\\(\it Tn auv bieiev '-li^elt. Doá) uhmiu ev^ ÍDiv toer=

flinmt Udve, lunite an] Tán (''3e[djled)t bevniei^cv ^u [djanen;

Unnui cv Tiv bejd)icben udve \n íe(;en, une Tu in X)einem !í^atcv=

lanb innç^oltevt unift; ^u feben, u>ie bie ^^>cllev bev nenen 2Bclt

(beven Oh-^^c X\\ nuv ahnteft) mil bcncu bev alten íli^elt WúU

ei|cvn, Xid) ^n el)vcn, uenu eo JDiv gegcben udve, bie gan^c
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(Saat bcí^ CMvof^cn, (5blcu uub ipevvlicíjcn ^u ú(>cvfcl)en, bie

Treine Vicbcv hcvfovvicfon, Ca)iu, ^]lcvvcicí)cr (Ív-iiuõl\\ \intibc[t

íDu, aiivcucfehnt iiiit \im, bic .^cit íi\]Uon, ivo co 'I)iv l^cv;

ç\hu\{ liMv, UuftcvMidjtcit ,^u civiiu-\ni.

Immortal Camões! Quando assistimos ás solemiii-

clades que em tua honra se celebram; quando lemos as

tuas obras vertidas em quasi todos os idiomas do orbe;

quando em todos os paizes contemplamos ostentar-se a

tua imagem ao lado dos quadros dos mais celebres poetas;

quando emíim vemos a tua pátria mandar levantar ao teu

génio estatuas honrosas; como que somos levados a

perguntar a nós mesmos quão festejado não terias tu

sido em vida! Como os teus contemporâneos não se

afanariam por te honrarem! Como d'entre os grandes

do reino, não teria o teu rei te distinguido!

Tu. porém. Camões, és um d'aquelles que só depois

de mortos foram apreciados ; és do numero d'aquelles, que

apezar de seu génio extraordinário, foram condemnados

a viver quaes mendigos

!

Infeliz no amor, como Torquato Tasso, procuraste

grangear com a espada o que te não fora possivel

alcançar com o tal(>i]to. Inexcedivel como poeta (pois

és o Homero do teu povo), foste grande guerreiro hi-

ctando em prol da pátria idolatrada. E ao poeta bem

como ao guerreiro, não coube em sorte senão a ingra-

tidão: e com a amargura no coração, desceste á sepul-
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tura. Se te fora dado. porém, contemplar do alto a

moderna geração; se podesses receber as homenagens

qne a tua pátria te tributa e vér como as nações do

Novo MundO; cujo valor só tu podeste vaticinar, rivali-

sando com as do velho continente^ ])roclamam a tua

grandesa: se poderás admirar a riquissima messe de

tpianto de graude. de jiubrc, de sublime produziram os

teus immortaes cantos ; então , Camões , reconciliado

comnosco, abençoarias a epocha em (pie te foi dado

conquistar a inmiortalidade

!

SON ETO
reciíiulo pelo aliiuiiiu Domiugos Autonio Braga

Já o grão poder da lusa monarchia.

Depois de haver mil glorias alcançado,

Se tiiilia pouco e pouco transformado

N'um pállido clarão qu'esmorecia.

De Portugal a estrella einiini cum])ri;i

Nos lybicos areaes seu triste fado ! . . .

Uni sceptro alli ficava espedaçado,

Alli um grande esforço succumbui!

Mas ao vér tanta gloria decahida,

Tanto louro no pó da sepultura,

Tanta grandeza ao nada reduzida:
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«Não! —• disse Camõos — da noite escura

Quero arraucar-te, ó patrià, resurgida

Ao canto qu'innnortal vida te augura!»

Ao fechar este volume, a comniissão agradece com

muita especialidade

:

Aos Ex"'í" Srs. senador Henrique Francisco d'Avila,

então presidente da provincia, general-commandante das

armas, Frederico Angusto de Mesquita e director da

Escola Militar brigadeiro António Tiburcio Ferreira de

Souza, pelo interesse official e particular que manifestaram

em favor das festas;

A' illnstrada imprensa diária e periódica pelo seu

bello e espontâneo concurso intellectual, noticiando

sempre de forma lisongeira os trabalhos da conmiissão,

e nomeadamente á provecta Gazeta de Porto Akf/re;

Ao 111"!" Sr, Ignacio de Vasconcellos Ferreira, por

ter tido a delicadeza de ceder graciosamente o theatro

São Fedro, onde foi celebrada a festa;

Aos professores D. Questa Rodelli^ José Stott, Luiz

Grúnewald e Luiz Eoberti pelo seu incançavel zelo em

ensaiar e dirigir coros e orchestra;

Ao digno director do Arsenal de Guerra, Coronel

Júlio Anacleto Falcão da Frota, por ter proporcionado

á comniissão não só todos os accessorios necessários

para o adorno da tenda de guerra em que foi transfor-
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mado o jmlco do tlieatro Sdo Pedro, como também a

banda de musica do mesmo Arsenal;

Ao Sr. José António da Cnnha Guimarães pela notá-

vel actividade que desenvolveu, dirigindo todos os traba-

lhos de ornamentação do theatro, executando elle pró-

prio muitos d'esses tral)alhos, demonstrando em tudo

intelligencia alliada a bom gosto;

Ao illustrado director do internato Gi/nuiasio S(ío

Pedro, 111'"" 8r. Dr. Aurélio Benigno de Castilho, pelo

cavalheirismo com que accedeu aos desejos da commissão

em tornar publica a festa camoneana realisada n'aquelle

estabelecimento, fornecendo para este livro algumas pro-

ducções de levantado mérito que alli foram exhibidas;

Finalmente, ao distincto })oeta Sr. Damasceno Vieira

jior ter acceitado e cum[)rid(j a tarefti de dirigir e re-

visar a im])ressno d'este livro, prestando-se egualmente

a honral-o com um prefacio.

Em conclusão: juntandíj a estas paginas o balan-

cete das quantias auferidas e das despezas realisadas,

a commissão crê cumprir lealmente o encargo (pie

soljre si tomou.

F I ]VC
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- A. J. Pereira Júnior. 47|420 -

- - Felizardo & Comp. . . 372^890 -

- - Fulvio Piaceiíza 450S000 -

- - Carlos Goeden 4201{f00O -

- J. A. da Rosa & Filho 28S500 -

- - Balduíno Rcehrig lõOíjOOO -

- - Ant. Pereira Maciel. 372^650 -

- Frederico Xielsen... 42S<»(i(j -

- - Kuhu & Duval Õ9í|0(i0 -

- João Heinz 72ii|,y6<>
-

- - F^gydio Reis 34^000 -

- - Albano Pereira & Ca. 42^000 -

- - Thomsen & Comp. . . lOOíijOOO -

"2Í75lf8ÕÕ Rs.



IV

Transporte 2:751 S''^<^^»'»
Rs.

- - Manoel da Rocha. . . :ir)^{)i)0 -

- - Angelo I de Barc-ellos 4Vtl:?00() -

- - João Bastos 16õ:sU(Mi -

- - D. Maria J. da Cunha áO!|U00 -

- - Viuva Ohino 47^(100 -

Feitio de costuras lUOífUUO - :599|800 Rs.

Brindes aos professores D. Thercza Rondeli, Jcsé Stott,

Luiz Griinewald e Ltiiz Roberti

Conta paga a .1. A. da Rosa & Filho

- - Luiz Leseigneur ....

- Moys. Aaron &Comp.
- - Silva Cotta it Com]).

(Rio de Janeiro)..

22S<»OU

120S<tO(»

277!ft((00 444;ir00(» Rs.

Parte masical

Conta paga a Carlos 1'iuto 40iif000 Rs.

- Paulino Calasans . . . 12SiõOO -

- - Lourenço F.daCunlia ;n4Sl<><» -

Gratiticação a Luiz Roberti 100^000 -

Dita a outros executantes 4n(>iJf<)U() -

Aluguel do salão para os ensaios. . KHJíjOUU - 8()tí4<i(><i R^

lUaminação

Conta i)aga á Companhia de (raz.

.

4õ(iiilOO(> Rs.

- - Schmidt 85.'s(Mi() -

- - Reys, Reuter & Comp. 'J^i^GOO - 5771600 Rs.

Baile

Conta paga a Thomaz F. da Silva 1H:<S.50(J Hs.

- - Macedo & A/evedo.. 20:i.>l7<i -

- - J. J. de Mendanha.. i;3O!i^O00 -

- - Fonseca & Oliveira.. 4:3!|í)00 -

- Eneas Távora 12!j^500 - 883S370 Rs.

6:37 1P70 Rs.



Traiispurt.; fK37 1^370 Rs.

Publicação de annuncios, impressão de circulares,

diplomas e cartões de ingresso

Conta \):\'fin ;t Ci(i.:c(adcl'oiio Alegre x'25)OUU lis.

- - Rcfurma USOOO -

- no Jornal do Commmio 18lJ00<' -

ií Dcnfsche ZdtiuKj. . . 56!i|iOOU -

- Alves Leite 8iicc'?« 14õ$U0() - 255|000 Rs.

Diversas despezas

Despezas feitas ])or ,1. A. da ('unlia

Guimarães :iUl i;íti4n Rs.

Porteiros e bilheteiros 14'J||(J(J0 -

Carretos l23í|8U0 -

Serventes e trabalhadores. 175^400 -

Expediyfio de telegraimnas o6íir()0(» -

Aluguel de caiTos 4>^.S000 -

Conta do fogueteiro ^I. Nunes do

Naseimento. . 40^000 -

Somma a despeza

- receita

Deficit provisório

863$840 Rs.

7:490|21Ô Rs.

:i:24(JSóílO Rs^

Producto provável d'este livro

600 exemplares a Gíj^OOO Rs. 3:G0Oí|00O Rs.

A deduzir

Custo da impressão, brochaniento, etc. liSHOjjOiM) Rs.

Importe de 60 exemi)lares destinados

para offertas __360|0OO - 1:940^000 -

Sakíõ l:66O|000Rs.

Balanço final

Deíicit provisório ±'24()%2\i) Rs.

Saldo do livro I:660ijí000 -

Deíicit deíiiiitivo a cargo da commissão 580S210Rs
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Prologo, por Damasceno Vieira - V
Artigo da Gateta de Forto Alef/re 3

Salve, ó génio, por M. J. (ionsalves. júnior 14

Houve uni moro. por Nicolau Vicente Pereira 15

Prograiuma da festa 23

Artigo da Gazita de Forto Alcf/re 30

Idem. idem 31

Idem, idem 41

Idem, idem 46

Artigo do Conservador '. . . 50

Artigo do Jornal do Commerein 55

Artigo da Reforma 58

Idem, idem 60

Artigo da Gazeta de Forto Alegre 61

Idem, idem 65

Artigo da Deutsche Zeitiiuf/ 68

Traducção 70

Artigo do Conservador 71

Artigo do Teléphono 75

Artigo do Mercantil 77

Artigo da Gazeta de Porto Alegre 88

Discurso do Dr. Severino Prestes 93

Discurso do vice-consul portuguez 105

Discurso do Dr. Vicente António do Espirito Sancto. júnior 107

Poesia de Aurélio Virissimo de Bittencourt 126



Discurso do Dr. Graciano Alves de Azambuja 129

Discurso de Apelles Porto Alegre 141

Poesia de Nicolau Vicente Pereira 155

Poesia de Soares de Passos 157

Poesia de Ernesto Silva 162

Poesia de Damasceno Vieira 165

Festa no Gynmasin São Pedro 170

Programma 173

Discurso do Cónego Dr. José Gonsalves Vianna 174

Discurso do Dr. Francisco Teixeira Peixoto dWbrcu c Liiii;i. 183

Discurso do Dr. Alfredo Clemente Pinto 188

Poesia em allemào, de Anson 104

'iraducrrio 107

Epigi'amma em latim 109

Traducçuo 109

Discurso em allonulo 200

Traducção 201

Soneto de Bernardo Taveira, júnior 203

Keceita e despeza í
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1. Ao Arclnvo da Torre do Tombo.

2. A' Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro.

3. Ao Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro.

4. A' Bibliotlieca Nacional de Lisboa.

õ. Ao Institnto Histórico e Geograpliico do Brazil.

6. A' Bibliotheca Publica do Porto.

7. A' Bibliotheca da Faculdade de Direito de S. Paulo.

8. A' Academia Real das Sciencias de Lisboa.

9. Ao Visconde de Juromenha.

10. Ao Gabinete Portuguez de Leitura de Pernambuco.

11. Ao Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia.

12. Ao Gabinete Portuguez de Leitura de Belém.

13. Ao Lyceu Litterario Portuguez.

14. Ao Retiro Litterario Portuguez.

15. A' Bibliotheca Publica de Porto Alegre.

IG. A' Bibliotheca Publica Pelotense.

17. A' Bibliotheca Rio-Grandense.



18. A Theophilo Braga.

19. Ao ])r. Aurélio Benigno de Castilho.

20. Ao l)r. AUbnso Celso, júnior.

21. Ao Dr. Fausto de Freitas e Castro.

22. Ao Dr. Severino de Freitas Prestes.

23. Ao Dr. Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo.

24. A Manoel José Gronsalves, júnior.

2;'). A José da Silva Mello Guimarães.

2G. A João Baptista Ferreira de Azevedo.

27. A José Manoel de Leão.

28. A Carlos von Koseritz.

29. A Francisco Joso de Almeida.

30. A doaquim António Vasques.

31. A Achylles Poi'to Alegre.

32. A António Corrêa de Souza Peixoto.

33. A José António da Cunha Guimarães.

34. A José da Silva Mendes Leal.

3.'). A Kamalho Ortigão.

30. A Damasceno Vieira.

24 exemjdares aos i)n]R'ipaes órgãos de publicidade do

Brazil e Portugal.
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