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IntrodU(;;ao

Poucos dias depois da Belenzada (3-5 Nov . 1836), durante a qual 0 me
quieto embaixador frances, conde de SL Priest - segundo clamou 0 seu
homologo britanicol - intrigara contra os interesses da Inglatera neste pais,
chega a Lisboa Bois Ie Comte, 0 novo ocupante da legac;ao do rei de Franc;a
na capital portuguesa. Em pouco tempo fez quanta pOde para coligir os ele
mentos necessanos a elaborac;ao durn filme coerente dos tumultuosos aconteci
mentos recem-vividos, e dos quais 0 nome da Franc;a, aos olhos dos meios
intemacionais, nao saira ilibado de suspeitas responsabilidades.
Bois Ie Comte vern incumbido de rectificar 0 comportamento inoportuno
de St. Priest, bem como de munir 0 go verno frances de informac;6es exactas e
fiaveis sobre a situac;ao portuguesa. 0 resultado das averiguac;6es do novo
enbaixador encontra-se exposto numa carta dirigida logo em 16 de Novembro
ao conde Mole, Primeiro-Ministro de Luis-Filipe de Orleans 2
Bois Ie Comte produz uma analise e urn relato que se querem imparciais.
Tal nao significa, porem, que a Franc;a seja parte desinteressada , expectador
passivo e indiferente~ a imparcialidade nao e mais do que a forma de que se
reveste 0 comprometimento da Franc;a nos neg6cios portugueses. Enquanto
potencia europeia, ela e urn dos actores da nossa cena pol[tica cujo papel
consiste precisamente, por imperativo tactico, em nao fazer papel nenhum 3
A carta de Bois Ie Comte constitui, pois, urn documento que vale menos como
testemunho , do que como pec;a duma estrategia que se apresenta como a nao
existencia de estrategia alguma.
Toda a carta obedece a urna preocupac;ao principal: garantir que sera CUffi
prida essa tal estrategia da Franc;a em relac;ao a Portugal, endossando, simulta
nea e indirectamente, a responsabilidade do deslize intervencionista de SL
Priest aos proprios partidos, grupos ou facc;6es da politica nacional. Dai a
aplicada dissecac;ao deste «jogo complicado em que se mistura e confunde sem
cessar a luta das opini6es politicas e dos interesses individuais », jogo emara
nhado pela variedade de denominac;6es atribuidas a urna mesma especie parti
daria, intrincado pelas enigrn<iticas metamorfoses dos dirigentes. Em suma, a
babilonica politica portuguesa constitui urn terreno ardiloso onde a logica e
anna insuficiente e a boa fe urn risco certo.
Uma vez implicitamente ilibado St. Priest , Bois Ie Comte situa a questao
portuguesa no plano das relac;6es internacionais e no jogo , nao menos compli
cado, das combinac;6es diplomaticas das grandes potencias: "Encontraildo-se a

I Cf. co rresponde ncia de lorde Howard de Walden para PalmersIon , conservada no Public
Record Office/Londres.
2 Archives des Affaires Errangcres (Paris), Correspondence POlitique POmlgal, vol. 156 ,
Carta n.o 9.
3 Salvo, evide nlemenle. 0 que the competia no ambito dos acordos ·intemacionais. design ada
mente do Tratado da Quad rupla Alian~a de 1834
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posic;ao dos dois partidos assim estabelecida. as potencias estrangelr-ds mais
ligadas aos assuntos internos deste pais partilharam as suas alianc;as entre
eles ». Bois Ie Comte consagra largo espac;o a explanac;ao desta materia, intro
duzindo assim na analise da implantac;ao e evoluc;ao do constitucionalismo
monarquico portugues uma dimensao que a nossa historiografia tem descllfado,
ou ignorado , ou tratado numa perspectiva simplista e redutora .
Nesta terceira hip otese 0 contexto internacional e praticamente reduzido a
Inglaterra, e esta apresentada como a aliada perversa prioritaria e exclusiva
mente empenhada em explorar 0 pais atraves da monopoIizac;ao do mercado
portugues. A dominac;ao inglesa seria assim algo de aberrante, voluntariamente
perpetrada e perpetuada pelas forc;as politicas nacionais genericamente rotula
das de cartistas. Na frente destas erguem-se, imponentes mas nao resignadas,
as forgas patrioticas, brandindo 0 programa da emancipagao politica e econo
mica, Iigadas a Franga por lac;os de comunhao ideol6gica com 0 legado sirnoo
Iico da revolu gao-mae .
Este tipo de cenano resulta evidentemente dos quadros de analise herdados
da historiografia oitocentista , cuja persistencia tern sido ultimamente reconhe
cida como inibit6ria da formulac;ao de novas problematicas conducentes a
explorac;ao de novos rumos de pesquisa. 0 Binomio cartismo/setembrismo,
quer se traduza por livre/cambio/protecionismo, comercio/industria,IiberaJis
mo /democratismo , nao da conta da natureza dos conflitos e dos respectivos
enjeux, nem permite entender a traject6ria politica de alguns dos principais
responsaveis, nem se coaduna com a heterogeneidade sociol6gica da base de
apoio ou dos apoiantes activos de urn e outro partido. 0 relato de Bois Ie
Comte aponta a necessidade de repensar alguns conceitos, e de introduzir na
analise a dimensao externa - nao como mero pano de fundo sobre 0 qual a
acgao se desenrola, mas como parte integrante des sa me sma acgao .
Nenhum partido (entendido no sentido mais lato, e portanto como defini
gao minima, de urn grupo de pessoas actuando dllfaval e concertadamente na
luta pelo poder) podia dispensar 0 apoio estrangeiro. Numa epoca em que a
intervengao armada nos neg6cios intern os dum pais era pratica sancionada
pelos principios reconhecidos do direito internacional, a nulidade militar de
Portugal transformava-nos em mero peao de jogo das potencias 4 Consequente
mente, nenhuma forga politica end6gena podia aspirar a firmar- se sem a indis
pensavel garantia externa. Mais: as alianc;as extern as (potenciais ou reais)
podem ter constituido urn factor de alinhamento partidano interno, tanto quan
to a presumivel comunidade de interesses economicos (ou outros factores de
aglutinac;ao das forc;as politicas). Assim sendo, as estrategias e 0 desfecho das
lutas travadas entre os diversos partidos, ou entre os dois partidos habitual
mente considerados (setembrista e cartiste), tanto terao dependido, no minima,
da relagao de forgas interna , quanta das decis6es tomadas pelas duas grandes
potencias da Europa liberal e constitucional, a Inglaterra e a Franc;a.
Cabe lembrar que nos termos da entente cordiale entre a Franga orleanista
e a Inglaterra wigh, era ponto assente que Portugal seria dominio reservado da
4

Para nao refenr outros [lOniOS de maxima vulncrabilidade. como seja a nossa permanente

penuria financeira
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Inglaterra, para quem nos revestiamos de impoctincia estrategica capital, ao
passo que ne nhuma ofereciamos para a Fran<;a: sem a Iiberdade incondicionaJ
de escalar a costa portuguesa , 0 livre acesso da Gra-Bretanha ao Mediterriineo
encontrava-se comprometido - em caso de guerra na Peninsula podia ser
inclusive vedado . Instigando 0 desacato contra 0 pratido pro-britaruco em
Portugal , e mostrando-se disponivel para apadrinhar a oposi<;ao (do que St.
Priest fora acusado), a Fran<;a nao so criava urn conflito com a Inglaterra sem
contrapartida visivel, como coma 0 risco de atear 0 rastilho da insurrei<;ao na
Peninsula . Donde resulta que a paz e a estabilidade politica (possiveis) eram as
preocupa<;oes primordiais das duas potencias que tutelavam 0 extrema ociden
tal da Europa.
Com efeito , se bern que 0 intemacionalismo liberal se tivesse atenuado
apos as revolu<;oes de 1830 face a cisao declarada do movimento da esquerda
europeia e a ascen<;ao dos nacionalismos , tal tradi<;ao estava longe de se ter
apagado, ao mesmo tempo que persistiam os modelos de activismo politico
herdados da revolu<;ao frances a e se mantinha vivo 0 mito da missao Iibena
dora da Fran<; a . A organiza<;ao de c1ubes, confrarias e sociedades secretas,
enquanto formula privilegiada da prepara<;ao insurreccional, afigurava-se na
Peninsula tanto mais promissora quanta 0 exercito, proverbiaJmente indiscipli
nado e mal pago, podia em permanencia ser aliciado para aventuras golpistas.
A profusao de sociedades secretas na Peninsula, com contactos regulares entre
si e buscando actuar concertadamente, podeci explicar muito da «misteriosa»
sintonia entre os golpes e contragolpes que ritrnararn a vida do constituciona
Iismo momirquico nos dois paises, e justificar a vigiliincia estrita que as poten
cias exerciam sobre ambos em conjunto. Com efeito , a experiencia demonstra
ra a facilidade com que 0 virus da insurrei<;ao , em irrompendo dum lado,
quase infalivelmente se propagava ao outro, nao ficando excluida a possibili
dade de transpor os Pirint:us . No periodo que nos ocupa, a Fran<;a tinha po is
todas as razoes para abandonar 0 partido pro-frances a sua sorte, e nenhuma
para 0 sustentar. Nao intervindo, a Fran<;a contribuia para determinar 0 resulta
do das lutas politicas domesticas, uma vez que , furtando -se a apoiar a oposi
<;ao, deixava esta isolada e irremediavelmente enfraquecida. A indisputada
prepondera.ncia inglesa em Portugal nao e alheia a estrategia francesa.
termo «partido » fazia parte do lexico politico da primeira metade de
oitocentos. A historiografia actual continua a utiliza-Io, ressalvando por vezes,
mediante a coloca<;ao de aspas, a quase certa impropriedade do termo, uma
vez que, sabendo-se nao designar 0 conceito modemo de partido, nao se
procedeu ainda a c1arifica<;ao do que por tal deva entender-se em rela<;ao ao
periodo considerado . Quando 0 termo «partido » e manifestamente for<;ado, a
analise refugia-se frequentemente nas aguas igualmente turvas das «fac<;6es »,
das «frac<;oes », dos «grupos », «tendencias» e «for<;as » politicas . A confusao
conceptual nao pode senao conduzir ao reino do arbitrano . 0 proprio Bois Ie
Comte, por razoes evidentemente alheias a qualquer preocupa<;ao epistemologi
ca, fez a experiencia dos inconvenientes da ambiguidade. Hesitando entre
«frac<;oes », «partidos » e -nuances », conclui que as "dez frac<;Oes diferentes »
em que the afirmavam subdividir-se "as duas distin<;6es gerais de partido liberal
e partido democr<i.t ico » poderiam , afinal , ser aumentadas para mais algumas ...

o

136

Sem ignorar que os «partidos » de enta~ nao sao os partidos tal como hoje
os entendemos e existem, as anaJises procedem geralmente como se destes se
tratasse. Isto e tanto mais obscurecedor quanto a realidade que se visa interpre
tar diz respeito a urn contexto historico do qual estao ausentes as condi<;6es
indispensaveis ao funcionamento de partidos e a institui<;ao dum sistema de
partidos enquanto subsistema do sistema politico: ".. parties pressupose 
for their acceptance and proper functioning - peace under a constitucional
rule, not an internal war investing , among other things, the very establishment
of a constitution »5.
Ora, tal acordo quanta as regras fundamentais do jogo politico era 0 que
principalmente faltava em Portugal entre 1834 e 1851 (a primeira data pode
ser recuada). Como faltava a propria n~ao de pluralismo, que hoje e indisso
cia vel do regime democrati co, mas que na epoca era visto como urn factor
negativo, uma energia potencialmente desagregadora . Em consequencia, 0
partido maioritano (mas cuja supremacia numerica provinha da manipula<;ao
da uma eleitoral) tendia inevitavelmente a monopoliza<;ao exclusivista do apa
relho de estado, revelando a sua natureza propriamente jacciosa (0 estado era
ele mesmo uma fac<;ao , como se dizia na epoca).
que surge a Bois Ie Comte como uma teia .inextricavel de interesses
pessoais mistura com paix6es politico-ideologicas em permanente digladia<;ao
peIo poder, talvez de va ser encarado como urn complexo processo de transi<;ao
entre 0 principio da legitirnidade momirquica , irremediavelmente questionada,
e a forma<;ao de urn outro regime baseado na aceita<;ao duma ordem constitu
cional que fixa 0 quadro e as regras cia competi<;ao politica. Estao por definir
os conceitos que nos permilam aprender/designar essas «for<;as » ou «grupos »
ou «partidos» embrenhados na luta pelo poder; falta reconsiderar 0 modo como
se reIacionavam entre si, com a sociedade, com 0 eleitorado; esta por especifi
car a natureza e 0 conteudo da sua representa<;ao e do seu mandato institu
cionais . Os «partidos » de entao nao possuiam direc<;ao politica unificada , nem
organiza<;ao intema , nem conheciam a disciplina de voto parlamentar; ninguem
acreditava nas elei<;oes nem 0 sufcigio era universal. Bern mais importante do
que 0 capital eleitoral (fic<;ao que se fingia levar a serio), e do que, generica
mente, a escolha e 0 juizo da opiniao publica (<< parties in our sense [are]
divisions of the country at large»6, eram os apoios estrangeiros . Em Portugal,
na primeira metade do seculo passado, as co is as passaram-se como as Potenci
as entenderam que se deveriam passaro

o

a

M. Fatima Bonifacio
LC .S . -
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5 Gio vanni Sartori, Parries and Parry Systems , Cambridge University Press, 1979, pag. 11 .
6 1d . ib., pag . 21.
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Carta ao Conde Mole,
Primeiro Ministro da Fran«;a
Lisboa , 16 de Novembro de 1836

Senhor Conde,
Ha dez dias que cheguei a Lisboa , procurei inteirar-me dos aconrecimen
tos que ai acabam de se passar, conhecer a acqao dos diversos partidos que
neles figuraram , a composiqao e 0 objectivo de cada um deles. So hoje
consegui, reunindo as noqoes confusas e por vezes contraditorias que me eram
dadas , comeqar a seguir este jogo complicado, em que se mistura e se confun
de sem cessar a luta das opinioes politicas e dos interesses individuais. Vou
tentar dar eu proprio a V. Ex". uma primeira ideia, a qual, em seguida,
tratarei de verifica r e esc/arecer melhor.
o partido que acaba de ser batido em Belem e conhecido pelas denomina
qoes de partido moderado, liberal, cartista , pedrista, chamorro ou servil,
devorista. 0 que 0 derrubou e chama do indiferentemente partido da oposiqao,
partido extremo, democratico , constitucional, elubista , panteonista .
Esta variedade de denominaqoes e ja uma causa de confusao e de obscuri
dades. Existe outra muito mais grave na incoerencia dos elementos que
compoem um e outro partido, e nas contradiqoes de conduta e nos trans
jormaqoes po/[ticas dos personagens que neles figuram.
o desembarque de D. Pedro no POrto conferiu a existencia, a esperanqa
e, algum tempo depois , a dominaqiio ao partido das novas ideias em Portu
gal. Mas aquele acontecimento nao congraqou a totalidade desse partido, no
seio do qual se pronunciou brevemente uma separaqiio que 0 tempo e as
circunstiincias politicas apenas contribuiram para tornar mais profunda .
Uma fracqao consideravel desse partido aliou -se sinceramente a D . Pedro
e ligou a sua sorte a dele. Eram geralmente os personagens mais eminentes
que tinham jeito , ou sustentado, a Constituiqiio de 1822. Mas tendo D . Pedro
trazido a Ca rta consigo, e tendo-se esta Carta tornado no simbolo da causa
deste Principe , os que tinham abraqado aquela linha politica aderiram a ela .
Desligaram -se da obra democratica que tinham adoptado, e 0 exercicio do
poder, temperando as suas ideias, granjeou a pouco e pouco a sua convicqao
no sistema que a principio apenas tinham abraqado por conveniencia politica.
E assim que Agostinho Freire , que em 1823 tinha sido 0 primeiro a assinar,
como Presidente das Cortes, um protesto col1lra qualquer alterar;ao introduzi
da na Constitu iqiio de 1822; e assim que Silva Carvalho, 0 chefe do partido
jacobino em 1823; e que os Srs. Borges, Magalhiies e varios outros dos mais
ardentes democratas se encontraram transformados em chefes do partido libe
ral e moderado .
No entanto a natureza destes personagens niio mudou com as suas convic
qoes e 0 seu papel politicos. Eles transportaram essa natureza toda revolucio
naria para 0 sistema moderado ao qual aderiam . Eles seguiram, ou atiraram
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D . Pedro para 0 desvario das mancomullaqoes ambiciosas tendentes a reunir
a Peninsula inteira sob a sua dominaqiio , e agitaram para eSle fim a Espanha
e Portugal com a forma qao de novas associaqoes . Multiplicaram as socieda
des secretas, das quais fizeram um instrumento de injluencia e de go verno,
Carvalho era ele proprio 0 griio-mestre da loja maqonica de Belem . Foi com
a ajuda deles que 0 reformador liberal, D. Pedro, se mostrou diversas vezes
como um jogoso revolucionario, como um homem de desorganizaqao e des
truiqao, que , depois de ter minado em Portugal todas as bases do estado,
rompeu com a Santa Se, suprimiu violentamente todos os conventos e introdu
ziu 0 cisma religioso: sentiu-se tanto mais a vontade para entrar neste cami
nho quanta a jracqao puramente revolucion6.ria do seu partido a tal 0 impe
lia , e, alem disso , quando era encorajado a entrar nela pelos homens politi
cos , como 0 marques de Palmela, que se the tinham dec/arado javoraveis e
que saiam da escola de Pombal, encontrando-se impregnados pelas ideias
voltairianas que orientaram este ministro; e como , ate ao presente, os pedris
tas exerceram quase COf/stantemente 0 poder em Portugal, as medidas mais
revolucionarias ai tomadas vieram do partido moderado.
Se pela violencia que D . Pedro introduzia nas suas reformas tinha espera
do apaziguar 0 espirito revolucion6.rio e impedir a jormaqiio dum partido mais
ava nqado do que 0 seu, ou antes dissolver este partido, que nunca se tinha
verdadeiramente aliado a ele, teve dentro em breve de reconhecer a ilusiio
daquele plano. Ele tinha necessidade de conciliar a opiniiio da Europa, e de
dar alguns apoios ao trona da sua filha. E estas duas necessidades, so por si,
tomaram 0 seu sistema incompativel com os principios dos c/ubes e das
sociedades secretas, que ja tinham entrado em contacto com as sociedades
republicanas da Europa. Se estas associaqoes ainda niio julgavam a republica
admissivel em Portugal, queriam pelo menos constituir ai 0 poder do povo de
maneira a niio deixar subsistir mais do que uma sombra de realeza ainda
necessaria ao crescimento do novo regime que eles preparavam para a sua
patria. Aquelas concessoes jeitas pelo poder real a este partido vieram suces
sivamente rejorqar os elementos do seu poderio . Longe de conseguir dissolve
-10, cresceu ainda pela injluencia do movimento revolucionario espanhol e,
em seguida, deu a sua acqiio directora uma intensidade jormid6.vel pela
jo rm ar;iio dum elube que, a imitaqao de uma das nossas mais celebres as
sociaqoes revolucionarias, adoptou como local das suas sessoes um convento,
e serviu-se igualmente do seu nome, os Camilos, presididos hoje pelo Sr . Sa
raiva. 0 Clube dos Camilos , jechado pelo ministerio Freire , Carvalho e Vila
Real, obteve licenqa de retomar as SUGS sessoes publicas desde 0 10 de
Setembro. No entanto, nao tardou a aperceber-se que a propria publicidade,
dando-lhe embora mais jacilidade para agitar as m(lSSas. the retirava uma
parte da sua forqa real . Procuroll recupera-la aliando deliberaqoes secretas
as suas discussoes publicas e concorrendo com as outras associaqoes do pais
para a jormaqiio duma especie de grande comite director reunindo perto de
quarenta membros e que so inicia nos seus projectos as sociedades isoladas
em funqiio dos progressos de cada uma delas na carreira revolucion6.ria .
Se 0 partido democratico se tivesse limitado so a estes elementos, teria
sido jacil seguir os seus movimentos , e uma luta franca , decidida, vis/vel aos
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olhos de todos ter-se-ia estabelecido entre os pedristas e ele. Mas a partir do
momento em que se ofereceu como um ponto de resistencia, os descontentes
de todas as cores vieram-se juntar-lhe: uns, como 0 Sr . de Sa da Bandeira,
apenas obedeciam ao desejo de vingar uma ambir;ao desiludida; outros
mesmo. tal como os Srs. de Louie. Franteira , Lumiares. cediam ao impulso
dum sentimento de orgulho aristocn:itico ferido pela admissao ao pariato de
homens sem existencia e sem ilustrar;ao. Outros. enfim, afectavam nao obede
cer sendo ao sentimento de indignar;ao. ou talvez de inveja seereta. inspirada
pela delapidar;do da riqueza publica em beneficio dos que a geriam, e que
eles comer;avam a enxovalhar com 0 nome de panido devorista. A invocar;ao
do bem publico e a adesao daqueles grandes nomes cobriam 0 partido demo
cratico com um veu brilhante do qual the pareceu entdo util servir-se: atirava
para a frente os altos personagens . cuja existencia e cujos interesses de
conservar;do diminuiam 0 pavor que teriam infundido determinados projectos,
dos quais ele os fa zia instrumentos e cujo alcance estes mesmos nem sequer
mediam . uma vez que estavam inteiramente preocupados com as suas ideias
de ambir;do ou de vinganr;a. 0 partido democratico conta assim entre os seus
chefes homens de opiniao muito moderada. outros all? mesmo de opiniao pura
mente aristoeratica, tal como 0 partido moderado contava entre os seus com per
sonagens cujos antecedentes e ate 0 espirito [?] eram puramente revoluciontirios.
Encontrando-se a posir;ao dos dais partidos assim estabelecida, as poten
cias estrangeiras mais /igadas aos assuntos internos deste pais partilharam as
suas alianr;as entre eles.
As cortes absolutistas tinham-se retirado deste teatro e apoiavam a causa
de D. Miguel.
Entre as potencias que haviam conservado uma legar;ao em Lisboa . a
Espanha era a que tinha al interesses mais directos. Os ministros espanhois
que precederam os acontecimentos da Cranja pertenciam geralmente a uma
corrente de opiniao moderada e, depois da Cranja, a administrar;ilo Calatra
va , embora saida duma origem revolucionaria , foi denira em breve atacada
da mesma maneira pelo partido dos clubes. que entrou imediatamente em
contacto com as associar;oes patrioticas de Lisboa . .Mas. mais do que estas
considerar;oes. a posir;ao pessoal do Sr. Mendizabal decidiu 0 govemo espa
nhol em favor do partido moderado portugues.
o Sr. Mendizabal tinha-se tornado em Portugal 0 homem de D. Pedro.
Tinha-o encorajado ao empreendimento do Porto. tinha-Ihe fornecido os meios
de 0 executar . Reclamava com razao uma parte principal na honra do suces
so. Tinha adquirido a confianr;a pessoal do Imperador . Alimentava uma espe
cie de dedicar;ao cavalheiresca (se e que esta palavra pode ser associada ao
seu nome) pela Imperatriz. Tinha estabelecido todas as suas ligar;oes no
partido pedrista. Tinha-se ligado particulannente com 0 Sr. Carvalho, cujo
tipo de expedientes e tambem cujo papel em Portugal nao eram desprovidos
de analogias com a sua propria situar;ilo em Madrid.
o governo espanhol, quer antes, quer depois da Cranja , acabou assim por
caminhar numa especie de alianr;a com 0 partido moderado em Portugal.
As ligaqoes do Sr . Mendizabal com 0 partido pedrista contribuiram
tambem para estabelecer uma especie de intimidade de relar;oes entre este
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partido e a Inglaterra , cujo governo deposita va uma confianr;a tilo extraordi
noria no Sr. Mendizabal quanto aos assuntos da PenInsula. Mas nilo havia
necessidade deste motivo para decidir a escolha do governo britanico. Era ele
que tinha feito renascer e triunfar a causa de D. Pedro; e ei'nbora tivesse em
breve ra zoes para se queixar deste PrIncipe. nem por isso deixava de precisar
dum ponto de apoio em Portugal, e mio podia encontrci-lo noutro lado a nao
ser nos pedristas. Entre eles, com efeito. encontravam-se os homens de nego
cio que tinham sempre tratado com a Inglaterra e que compreendiam a neces
sidade , para Portugal, de a conciliar, ao passo que 0 partido democrcitico,
menos acostumado aos calculos da politica. apenas sentia 0 peso da sua
dominaqiio e 0 desejo de se libertar dela.
o sentimento desta situar;ilo e a necessidade dum apoio estrange ira volta
ram para a Franr;a as simpatias do partido democrcitico ; e enquanto que os
seus clubes se concertavam com os nossos jacobinos, os chefes aristocrciticos.
que se the tinham juntado , aproximavam-se da legaqao do Rei. A ausencia de
interesses politicos neste teatro deixava que a legaqao recebesse , sem Ihes dar
importiincia, as suas solicitaqoes, e as relar;oes sociais estabeleciam-se de
preferencia com os que mais a procuravam. Uma especie de rivalidade cria
va-se assim , insensivelmente e sem que para isso concorresse vontade ou
ccilculo, entre a Franr;a e a Inglaterra, situaqao que basta aqui nao combater
com constante actividade para que ela se pronuncie e estabeler;a por si so.
Esta simples exposir;ao do estado dos partidos bas tara para permitir a
V. Ex. a julgar do maior ou menor Jundamento das versoes tao contraditorias
que foram divulgadas sobre os acontecimentos do 10 de Setembro e do 4 de
Novembro.
Parece-me primeiro (necesscirio)* estabelecer de maneira irrecusavel 0
erro da opiniao que eu proprio partilhava em Madrid, que apr(!sentava 0
Sr. Mendizabal como estando combinado com os Srs . Freire e Carvalho para
operar em Portugal um movimento antilogo ao da Cranja. e que denunciava
estes ministros como tendo traldo a rainha D. Maria /I no dia 10 de Setem
bro. Os Srs. Freire e Carvalho tinham tido a imprevidencia indesculpcivel de
aplaudir 0 movimento da Cranja porque ele era aprovado. se e que nao foi
operado, pelo Sr. Mendizabal. Os seus jornais chegaram a insultar 1sturitz e
Rivas d passagem destes por Lisboa. Com isso tinham despertado e exaltado
as esperanr;as do partido democratico e, desta maneira , sem duvida, pode
dizer-se ate certo ponto, que eles concorreram para os acontecimentos do 10
de Setembro. Mas este movimento foi dirigido. no seu prindpio , unicamente
contra eles. desejava-se 0 seu derrube e nao se queria mais do que isso.
tinha-se tentado em vao todos os meios de 0 obter. 0 exemplo da Espanha
mostrou 0 caminho para 0 conseguir. Reuniram-se , ou sublevaram-se. recla
maram a sua demissao. No meio do tumulto uma voz pediu a Constituiqiio de
1820; a multidao repetiu esta palavra como implicando 0 afastamento dos
ministros. mais do que como estabelecendo um regime cujos defeitos toda. a
gente conhecia. Freire e Carvalho perderam a cabeqa face a esta revolta.

• Palavra o mitida. aparentemente por lapso. no original. (N . T. )
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Perderam-na de novo, bem como todo 0 ministerio de Belem , em 4 e 5 de
Novembro. Mas eles estavam tao longe de se entenderem com 0 partido
democratico, que 0 triunfo deste os expulsou definitivamente do poder, e que
este partido massacrou Freire e teria feito outro tanto com Carvalho se urn
incidente feliz 0 nao tivesse subtraido a sua fUria. Carvalho , refugiado num
barco ingles, acaba de partir para a Inglaterra, julgando a sua seguram;a
pessoal comprometida sob a dominar;ao desse mesmo partido.
A opiniao que tinha atribuido ao Sr. Mendizabal a participar;ao nos acon
tecimentos do 10 de Setembro era uma dedur;ao natural do papel que lhe era
imputado nos acontecimentos da Cranja. D eveu-se modificar esta opiniao
quando se viu que a torrente revolucionaria, que 0 tinha elevado ao ministerio
em Madrid, afastara do poder os seus amigos em Lisboa.
E simplesmente na posir;ao das coisas em Lisboa, tal como eu a represen
tei a V. Ex. a, que se deve procurar a fonte de outro boato, ainda mais
absurdo, tao obstinadamente repetido pelo Sr. Calatrava a Rainha Cristina,
segundo 0 qual a legar;ao da Fran r;a tinha feito os acontecimentos de 10 de
Setembro. Estes acontecimentos derrubavam 0 partido Ingles; eles aproxima
vam do poder personagens que tinham ligar;oes socia is com a embaixada do
Franr;a: nao foi preciso mais.
Mas V. Ex· podera tirar desta exposir;ao uma vantagem mais real e mais
pratica do que 0 controle destes boatos, ja apagados dos espiritos; encontrara
ai mais alguns meios de apreciar 0 estado presente das coisas, a atitude do
ministerio, a moderar;ao da linguagem do Sr. de Sa e a luta que este sistema
do governo actual tem necessariamente de acabar por suscitar entre os mem
bros do gabinete e os elubes, entre os chefes ostensivos do partido democrati
co e as associar;oes que constituem 0 seu verdadeiro espirito e poder.
Nao falei neste despacho a V. Ex. a senao nas opinioes politicas. Mais
tarde indicarei uma outra fonte nao menos fecunda de divisao no seio deste
mesmo partido: as concorrencias suscitadas a respeito da sucessao no caso,
que muitas pessoas fin gem julgar provQvel, em que D. Maria nao tenha filhos.
la s6 reunindo sob uma mesma cor geral uma multidao de familias , socieda
des, rodas , elubes, associar;oes, que apresentam frequentemente entre si as
mais serias diferenr;as, e que se poderia agrupar 0 partido da rainha em duos
fracr;oes principais. Quando falar das ideias sobre 0 direito de sucessao, terei
de as subdividir em quatro causas rivais: a das princesas brasileiras, a da
filha da imperatriz Amelia, a da infanta D. Isabel e a da marquesa de Louie e
dos seus filhos .
Encontrando-me ha poucos dias reunido em casa de lorde Howard com
os chefes da s legar;oes da Belgica, do Dinamarca e do Brasil, fi_tei a con
versa sobre este tema geral , pedindo aqueles senhores para me ajudarem a
discernir as nuances entre os partidos em fa ce dos quais nos encontramos
situados.
Estes senhores deelararam que, nos jornadas de Belem, 0 partido da
rainha apresentava, sob as duas distinr;oes gerais de partido liberal e de
partido democratico, dez fracr;oes diferentes, as quais se demarcavam tanto
mais umas das oUlras quanto as suas opinioes se encontravam mais proximas.
Eles teriam podido, creio eu, estabelecer ainda mais algumas.
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III
,, 0 palacio de Belem , disseram-me eles, albergava as cinco fracr;oes libe
rais que seria mais facil distinguir pelos nomes dos sellS representantes, do que
pelas diferenr;a s precisas entre as suas opinioes. Eram as - do duque da
Terceira , que precipitou 0 movimento para alribuir a si mesmo a honra do
mesmo; do marechal Saldanha , que, avisado de que a acr;ao estava comer;a
da, recusou a principio deslocar-se a Belem por desconfianr;a do duque da
Terceira , e so la foi devido a um bilhete de lorde Howard: do Sr. Lovradio;
dos Srs. Carvalh o e Freire; do Sr . de Palmela, do Sr. de Mafra ou da
camarilha .
"Tres nuances, ou fracr;oes, continuavam aqueles senhores, distinguiam 0
partido demo cratico, senhor da guarda nacional e da capital: a nuance aristo
eratica dos Srs. de Louie e Fronteira, que se mantinham a distlincia; a parte
activo moderada, dirigida pelo Sr . de Sa e tambem pelo Sr . Passos, tendo ele
proprio dito a rainha nesta ocasiao que era membro de todas as sociedades
secretas do Reino ; finalment e a parle activo exallada, ados elubes e das
sociedades secretas, que apoia 0 ministerio sob reserva, 0 Sr. Barreto Feio,
que vos daremos a co nhecer atraves de dllas frases que ele disse numa das
ultimas rellnioes do comite director: uma, que ele achava 0 paganismo prefe
rivel ao cristianismo porque, sendo mais absllrdo, era mais facil de destmir;
a outra, que ele nao pedia , para assegurar 0 movimento revolucionario de
Portugal, mais do que oito dias de terror, durante cada um dos quais ele
encheria uma folha de popel com nomes de pessoas a guilhotinar •.
Depois de ter escutado estas explicar;oes, disse aqueles senhores que a
conclusao pratica que deviamos tirar era nao adoptarmos n6s mesmos 0
patrocinio de nenhuma destas fracr;oes; que 0 seu numero mesmo provava a
sua fraqueza e instabilidade; que se nos chegassemos a ligar a alguma delos ,
fosse ela qual fosse , 0 nome dos nossos governos , teriamos de seguir as
variar;oes da sua sorte e das suas transformar;oes; que chegariamos inevitavel
mente , um dia, a uma silUar;ao que deixaria de responder a dignidade e
poderio dos poises que n6s representamos; que nos deviamos portanto limilar
-nos a protecr;ao geral a dar ao partido da rainha contra D. Migu el, sem
aceitar compromissos com as divisoes internas a esse partido .
Ainda que 0 resultado da tentativa de Belem desse forr;a a este conselho,
ainda que tenha sido recebido com aprovar;ao expressa por cada um daqueles
senhores, nao nie persuado de maneira nenhuma. Senhor Conde , que seja de
natureza a ser seguido. Mas pareceu-me que havia vantagem em estabelecer
assim, como principio e numa ocasiao de alguma solenidade , 0 10m da minha
con versa e a cor oficial das minhas relar;oes com os meus colegas.
Per;o a V. Ex· queira aceitar os protestos da minha considerar;ao respei
/Lwsa .

Bois Ie CornIe
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