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O ALFAIATE CONSTITUCIONAL-

Alfaiate

K -X ^  ao tenho infos a medir ! Isto ji me vai agradando. 
Até goia da anno em anno !á vinha o freguei com o seu 
ct tta de pano Inglei para cazaca , que rabo Dcos muitas 
venvs se ?. iicava devendo. Hoje todos os dias entrão novo? 
freguezes pela porta dentro; porém o que mais me conso
me $fo o? malditos concertos. Em fim quem se obriga u 
servir o póvo h.ide atura-io , ou quando não*fexar a porta. 
Ot oíficiaes nfo há quem os ature , estavSo desacostumados 
j  y-Oier em panos Portuguezes, hoje he hum martírio para 
lhe tirar huma cazaca de Saragoça das mãos, ou huma cal
ça dc pano de Portalegre ; porem sinto paços,

Sahc hum Taful,

Taf, Sr. Mestre que diabo de cazaca me fez Vm. isto
he huma japona nfo he cazaca ? e de mais a mais de Sara
goça , óra ésta não esperava ru !

.41 f. Já ve;o que não tem gòsto nenhum. Que tem que 
dizer íjo trastinho, sc lha laço mais curta degenera em Ni- 
aa , c quanto á qualidade da fazenda não a há melhor. He 
mesmo, mesmo, do lombo da ovelha : não há melhor Sa
ragoça.

Tcf. Qual Saragoça nem meia Saragoça quero huma ca- 
zacn de bom pano Inglez,

A lf .  Ah! Sr. Vm. está doudo? D*.*spreza os panos Por- 
tuguezes pelos Extrangeiros ? Em primeiro lugar, os nossos 
c u j u o  menos t  são de mais duração, e os outroè tudo he 
aparência, e por fins passados, dous dias, adeos friza, fica 
o fio u mostra , e não vem a ser mais que huma rede dc 
pardats; e tem Vm perdiio hum poder de dinheiro quan
do gastando metade fica muito mais bem servida



Tai Tenho dito custe o çue ctistar , quero pano Hg* 
tnngeito.

Alf. Pois Sr. eu não quero fazer-lhe a ’cazaca , vá ;i 
algum Altsiatc Estrangeiro que ilu fassa. havia Vm.
hir que lhe fitessem huma cawtca toais Constitucional ? ,*

Taf, Que, que? Constitucional!
Alf. Pois duvida*O ? Isto he o chefe,
Taj, Nem inais huma palavra, he Constitucional1 nSo 

tem duvida. Pága e vai-se.

Alfaiate e hum Corcunda natural.

Cor. Sr. Mestre eu estou perdido e só Vm. póde tc* 
mediar o meu mal. Vm. sabe muito bem que hoje c r .n i 
maganões de bom gosto derlo o titulo tie Corcundas , a 
certa gentinha çue eu nem por sonhos quero nada com 
elles ; pob Vm. bem sabe que sempre fui homem de bem. 
Mas b'r. veja o modo dc me disfarçar este detYsiio i atura], 
ao* menos fasendo-me huma cazaca co:n estoio» per dentro 
para não dar tanto em vista esta minha infihcidade: conhe
ço muito bem que não posso deixar de ser corcun í» , mais 
tenho de aparecer entre pessoas capazes, e todos zou.bão co
migo.

A{f» Sr. o habito não faz o monge. Seja V. S ho
mem debem que nem por ser corcunda fizicamen.e lhe hão 
dc querer ma). Os corcundas do entendimento, r-so he q e 
be gente que ninguém entende, senão quet assemelhar-se 
a dies proceda com honra, e verá.

Cor, Porem Sr. Mestre como sou muito conhecido , e 
ninguém ignora cue eu tenho este detfeiio ha muitos an* 
nos; hoje sou mártir , não posso aparecer em parte algu
ma que não se i ião todos.

Alf» Pois meu Sr. eu se fosse a V. S. me:1 nine au
caza comia e bebia e não me cmpnrtava com o que disvs- 
cm. Porem se cucr a cazaca estofada não terei duvida f?.- 

ser-iha ir.as lembre-se sempre do que lhe diz hoje hum tris
te Alfaiate; que por mais que V. J>. se disfarse, a corcun
da meu Sr. sempre lhe hade aparecer ou mais ou irems»

Cor. Sim? pois tique-se como he: não has-de ser tu
que me vejas vintém, vai-se.

AI/, E que tal ! Estes meus $r?. julgão que estão no
tempo antigo, ,que ou pagassem ou não, bastava a gente



5

• ter « honra dc lire fazer liUtn vestido a scu gosto : l.ô e 
reguh outto planeta! QlJe tats sa0 cs Amigos?

• 4 ’ * » V, t |
Negociante*

Neg* Sr. Mestre dá licença ?
Pois não ineu Sr.

,fg. Amigo n meu negocio he brevet Dizcm-me qtre 
*iu. faz muito hem ca/acas Constituiionses, cue vira ai 
Ami-Constitucionaes que ficáo como novas ; rue he capaz 
de cernir hum remendo n* hum lotuvclo, cuc ninguém per
cebe; em fini também ne ccnsta cue Vin. tem obra fei
ta# e muita boa.

.‘II/. O Sr. em cue re oceupa?
N eg. E que vem i$*o ao cazo ?
Alf. Vem tudo, he percizo taher com quem se fala pa

ra assim disc on ermos, porque hoje veem-se erras, c não co- 
raçôes, e cs Judeos tem tão bons bigodes como tem os 
Ciiristlos.

Aetf. Ku sru hum Negociante que infilístrente me achei 
no dia das Aleluias na nraç i do Ct mmercio , e como a!|i 
.heuve grande apertão fiquei com ev’a cavaca (que era ame- 
ihor ene 'inha) em miserável estado, tenho piocurado ti
rar lhe as no roas que a!li apanhou ; porém por irsais cue 
tenha trabalhado, tem sido inútil; por tanto como hoje 
nao estamos para gastos , e aquelie de nós outros, cue 
tem algum vintém, refundeo para cue c sol o não veja 
de maneira cue já não aparece senão cobre e papel ; he 
percizo economia, c per isso quero Sr. Mestre esta caiaca 
*> irada.

Alf. Em fim deixe-a e manda cá para a semana*
Ncg. Veja o que diz ? vai-se.

• Alf. Está dito. H que tái; veja este e outros suvinat 
senão era bem justo estafalcs. Estio fasendo more.polio de 
ouro , ç ptata , e cher-cu a terra a Inzer,a ta! , que não 
há outro dinheiro senão cobre. Quem poderá crcr cue is
to acontece no L'razJ ?

Siihe o Letrado,

Let. E diz bem na (»rra cio ouro não aparecer sciico cg-
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tre  I Com efleito «stamos ttseadoi ! A£6n  como fUgib o me* 
iiitiv do hamo que ben» menino foi elle «:n se if itfindo, toda» 
as culpas de ialtas de dinheiro, todas recahem sobre opobre 
menino, e diz o Sr, Banco que sempre foi promote cm 
ttocar, o tem trocado huma enorme quantia desde que prin
cipiou, Ora sc os seu? lunrins são como todos sabemos 
formidáveis; se o alcance do banco são 102:055^719 se 
os bens e haveres do menino fugido montão a 91:268(^562; 
de duas huma, ou as cázas que elle deixou , escravos mo
veis , c outros artigos, e as dividas estão muito mal para
das que não perfazem a quantia de 10:796^554-. que he 
o saldo; ou o motivo do mal que se exprimenta não pro
vem da tugida de Uma* Quando nSo houvesse tantos bens 
para indeminizar o Banco, julgo que deveriáo existir Fia
dores , os quaes são abrigados a pagar toda a falta, e sc 
não há deve pag.tr quem o la meteo contra a íei ; porque 
o Thesourriro , ou Fiel deve ser sempre , segundo ella manda , 
pessoa de reconhecida probidade, e que seia abonado por 
dons Fiadores idóneos, e capitalistas, o que he muito bem 
pensado; pois não he factível que no mesmo dia fuja o 
Tiiesourejro , e quebrem-se os Fiadores. () Banco procederia 
melhor se ocultasse o roubo e repartisse a perda pelos seus 
Accionistas: porem querer o Banco recobrar a seu credito , 
e publicar huma Tabela pela qual mostra que principiou 
logo pelo monopolio de moeda de ouro , he certamente ig
norar a verdadeira economia politico. Poderá alguém acre
ditar que tendo eti 20 contos de reis em papel que 0 
Banco fez * e querendo trocnlos ao Banco não receba nem 
huma moeda de 4^000 em ouro? He assim que se man
tém o credito de hum Banco Nacional? Pôde ser a fugi» 
de Lima origem de tamanlu desordem ? ComoA? se os seus 
bens quaze perfazem o* seu alcance ! Tudo que não for 
trocar o Bunco toda e qualquer quantia que lhe seja leva
da da mesma fórnia que trocava antes da fuga de Lima 1 
lie alterar o ceedieo do Banco. Tudo que não for em pre
gar em Fieis dos cófres homens Capitalistas de reconhecido 
credito e abonados por dous Fiadores na fórma da Lei, he 
bir contra a Lei«, e da sua infrucqão resultSo sempre estes 
outros muitos nules» Porem vamos ao que serve. Desde 
que principiou a tal inundação de cobre não posso concer- 
var colere com bôlços; porque não he só o mau cheiro 
desta moeda como também o seu p^zo que ou heide trwe;
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comm? go hum molequejcarfCg*do de cqbre , cu quando nio, 
são todpi oj dias dons trcz coletes artombados. Não l»a coi-

y///. Icnios muito boa holanda para fazer bolços,
L<f.. Qual holanda nem meia Irolanda, quero que inc faça 

huma cazaca de abas largas com bolços dc cttanado par» 
meter o cqrtuxomc e no colete bastará cue sejáo de Lexer* 
$c onde meu alguma moediia de dez réis ainda nova parâ 
que senão diga que não trago dinheiro, Ah * meu Mestrf
não sei que l!.e d iga .... ;« Peps faça-me a obra de pressa*

Atf» E o certo hc que o Dou'or tem ruzáo.
? j i è

i Fidalgo, ,

TU, Está em caza Sr. Mestre? j
A\f, Está sim senhor. Temos zanguinha. #
TU. Amigo a obra em que termos vai? ‘ 
sllf. Senhor não está ainda prompt*.
FU. He possivel ? Pois vote não sabe que me deve sei* 

vir em primeiro lugar ?
A\j\ Essa he boa! Eu sirvo a cu em me paga : V. Excel- 

Iciicia quer ser servido á sua sutisiaçao e cuer pagar quando 
f|ie parecer ? Eu tenho mulher e li lhos aquem sustentar, of- 
nciaes a quem pagar, e isto não se satisfaz com promessas» 
Pe mais, hoje acabarão-se essas preferencias; st hum Çapa- 
teiro me pagar bem hade primeiro ser servido que V. Ex-, 
cellencia : se \ . Exceliencia fosse como alguns Fidalgos que 
«u conheço , os quaes pela sua probidade são estimados, não 
teria V. Exceliencia chegado ao infiliz estado de mandar vi-, 
rar a sua cazaca, nem passaria por cettos lances que tem 
passado por cauza disso. Eu dava-lhe de concelho que fizes— 
íe huma nova ainda que a fosse pedir fada porque , a fahr* 
lhe a verdade, a que V. Exceliencia per ten de virada , esli 
n hum estado tal cue per mais cue sc lhe faça, at nodoas 
tmensas cjue tem , estão já tão inveteradas , que será impossível 
pear boa para V, Exceliencia vestir,

Eid. Sr. Mestre você he muito petulante, vai-se.
Alf \  ^ ra aSu> esta*' hade a gente aturar estes meuj Senho

res, faser-lhe a vontade em tudo, só por ser-des vós quem 
sois. Foi tempo meu amigo.



Sake hum Padre.

Pad. Deo gratis, O Sr. scj» nesta cm . La vai hu;na pi
tada* He esturrinho, e do Porto!
• Aif, Muito obrigada meu Rer«renJo, uso gasto. Pcrten- 
dia algu.m coiza ?
ç  Eu Ins digo: n5s toJos lonos homenf. Ha huini
Senhora: ah ! nisi.1 hlestrc ijue d iv iu J i j  a quem en ino 
posso i deixír do • amir. Apenas a vi que morri de ainore.t 
por ella, nlo há hnju sá minuto que me nâ? lembro , # 
atnda mail augment.» a minha paixão por ver que sou cor
respondida e que nlo posso gosar seu» incautos oor cansa 
deste iubito. Ku entrei nesta cai* pela primeira ver. , lo»o 
me dediquei a dita Senhora por ser a melhor do rancho,
•  co.no d;u pela córda c ms man dou «íizer que poJU *)á- jr 
esta noute porem dutarsado s quero que Vir., me venda huma 
cazaca ou sobrecizaca , custe ei)o o que custar.

A /.  Meu Pdire v* b.tter a outra porta; aqui não ha obra 
feita, veja em algum addo/que hade achar cazacas em mui.o 
bo:n uzo e calves que teiihío.servido a hguróes, porem ji não 
são modi.
« Pad. Pois Sr. perdoe que me engmei. Ao seu dispor; vai-s-,
• At/» E que tal de Fradepio; Eisaqui o que elles au- 
dáo faseado pelas ca/as que llie dio entrada; são estas e 
outras boas obras. Amiin não slo dies que me en«anlo,

eu governasse , nenhum havia p>r o pé na rua. Todos de. 
viáo ser claitzurados , e este seria o único meio de evitar a; 
grandes despezas da Santa Caiu da Mitérica»,]ia. ! Porém 
a;sim mesmo não ha regra sem excessão, que muitos conhe
ço eu que sáo muito bons padres, e tem muita capacidade 
porem esses occupáo-se em escrever, c consultar os livros, 
v não em procurar cazacas para encobrirem o que sío e 
•nderem disinquietando as pobres raparigas

Sabe hum Mercador de Lã.

M, Com licença Sr. Mestre.
• Af% Vm. a tem. Pô  cá ?

M. Puis não! Há maroteira semeíbante? Não sei quem 
diabo lembrou as malditts Saragoças que todo o dia nao 
»«e procuráo ontra fasenda, e tenho a loja cheia de panos 
lnglezes, Francctes, Itali.mos couza superior. Eu fico perdido.
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A lf*  E qvê lire heide e« fascr? *
M. Muito Sr. Mestre. Vim. he qtae são os nossos Protec

tors. Em Vim, querendo mais hum* goia achouriçad.i« 
mii* burin peito tuiáoo, mais hum biquinho na bainda , mais 
humx aha itguia: as Caracas inair juntas, ou mais lergas, bo* 

•toes de seda, ou de canastra í pano dc lustro, ou sem die: 
são as continuas variações em que Vms. sempre and£o; ao 
•mesmo tempo , que ou mats assim , ou mais assado , seiripre 
‘"c. cazaca , quer seja i Franceza á Tudesca , ou Lapónia.;

Secundo estes princípios dispõem Vms. «ia vontade dos 
ireguezes porque he raio aoueHe que não quer cazaca d* 
ii)od.i, por tanto em V tiu dizendo, que ja senão ura Sai 
ra^oça , e aparecendo com huma ca taca com dois cabieçCes i 
verá como todos romão.a moda. Compete então a Vm. di- 
zcr que o pano Inglez he mais bonito, demais dura, e mais 
yroprio pjra esra terra, por não ser tão forte como a Sara. 
goça, que só pódc ser bo? em Portugal , por caura do frio-* 

4 f .  Sr. ’ não estamos colierentes: Assnn como cm Por- 
tog.il far grande frio, também far grande calòr no tempo 
proprio;i e no Brazil acontece o mesmo, com' muito pe- 
•quena diflferença. Eu seria muito niau Alfaiate Portuguez $e 
tal aconcelhassc aos meus Freguezes , pois conheço que és=.

primeiro lugar o bem geral * que os seus mereces 
-particulares. Sirva embora o pano Estrangeiro que ainda 
•cxisre, pelas suas logc*, para cert3S obras; posem nunca 
para vestir hum Portuguez. v  • , t

Em iim nào o posso servir; se quer ter* extração, te- 
r.ha fazendas Portuguesas', c do contrario estará ás moscas. 
I 'leA m ig o  isto agora lie outro tempo. Vms. bem se e:i*. 
«iierao , agora tenfião paciência. ,

Ar. Sim sim o que voce quizer. a Deos.
Aif. A Deos Sr. vizinho não me torne ct com taes pro- 

senão quizer ouvir-me» s  1
t ‘ n 9

Sahc hum Commcndndor. ■

€• ?r. JVIçjtre dá licença?
A<f. Oh! meu Sr. pois não V. Exccilencia póde entrar- 

que moito honra esta sua caza.
C. Como vai de raude ? • > • , •, , 9 *
Ai), Assim „ ?is.iin,

■■Cr Pus Sr, temos *  pôr .alji alguma. Saraso.ca capaz;
v



Âf^  P-vs nto Sr, Afyii ha He tudot V, Pxcellen: ia 
achará , belissimos brix*r> , famózas saragoças, panos , sele* 
aids', casimiras , sarjas ; tudo Has nossas fabrics; pano He 
linho, que o melhor brim da Russia, não lhe excede, bo- 
tóes de canaitra, chnpcos Pbrtuguczes; em fim meu Sr# V. 
Exceltencia, se vestir da minha loja, se eu lhe mandar ta- 
7er huma cazaquinha 'de peito recheado, huma boa pant.iiona 
a Lusitana, bom chapco de castor , &c. protesto a V*. 
Fxcellencia , mie ninguém o conhece, e cue p“de muito 
bem passar por Constitucional, nas ruas desta Cidade*

C. Hclo! isso mesmo he o que cu quero* tudo que He 
Constitucional me agrada, e parece-me que está bem a to
dos. Por tanto fará Vm. huma cavaca liía dc Saragoça s 
porem meu Mestre que tique óbra da sua mão, custe o 
que custar. Quero também seis pares de pantaionas dc* pa
no de linho, e outras seis de pano azul, e diversas caze- 
miras ou sileziae , tudo no ultimo gosto, c moda, e toda 
a brevidade he pouca , não quero passar por Ànti-Constitu- 
cional.

Alf* Ora essa he boa! V. Excellencia hc patriota...*
C, Alais do que cu , ha poucos. Então não se esqueça, 

adernv
Alf. Eisaqui quando me ferve o sangue. Ora este maga*, 

não, que ha dous dias falava, e turrava contra a Consti
tuição , querendo agora imuòr comigo ! que o conheço co
mo a mim mesmo! Ile ate onde póde chegar a deliberação 
de hum ta! sugeito . *.

Quantos destes não nndão ahi pelas ruas! Fm fim co
mo eu nada tenho com o procedimento dos outros; proceda 
eu bem, que me não heide arrepender, e elles sigao lá o 
que lhe parecer; porem não lia cotiza mais fea, qus he 
jogar com pau de dous bicos. Taes homens não teu  ca
rácter : Peos me livre delles. E quantos andarão por ahi 
sem nós os conhecermos! Em fim deixa-Ios, elks aclarão 
o erro: como eu vou tendo freguezes , he o que cu que
ro , e não me emporta couza alguma , porém não me bit- 
lão na tecla.

Padre Sacristão•
t

S Sou crendo desta c.r/a.
Alf. Quem he , entre.
S. *Sr. eu sou hum Padre Minorista, e sirvo aqui na sua
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Pregue***, pertendia tomar medida cie hutrn caraci, $ uí- 
tima mod.i,

Alf. i‘ois não meu Sr., ninguém melhor do que eu faz 
calcas Constiiucionaes. . .  Em parte nenhuma V,m- 
acha, perdo-e meu 5‘r. , o Kevereudissiino acha melhor 
Saragoça. . , .

S. Pois Vni. quer zombar cam migo? Persuadc-se que 
Kfco tenho dinheiro para ihe pagar huma caznca dc bom p*.
no Ingiez ?

A!/. $rt* Reverendo attend* * isto são fazendas do pair; he
o rnais moda

*í>’« Qual moda; V » , he muito insultante cm querer re- 
dicularuar-me,

A j.  A h! Sr. Padre, vocí vem dar-ipe Sentenças a mi
nha cara? Vai lã pc,ra orneio <la «ua dcscompòr quem 

quizer.
S. Pois Vm. Icmbra-se do mc querer fazer huma cazaca 

dc Saragoça ! não sabe quem sou ?
Alf. A Sr» Padre Sachmlão ocalo ruorium. Nem mats 

huma palavra; do contrario, talvez senão saia bem. He a 
que está exposto, quem anira o povo, he a iste ! Tor
na para cá meu apaga morrões. Os homens de bem , ves
tem Faraçoça , Prize &c. este, e outros figurões, julgáo of- 
fença ofíerccer-lhe panos da nossa fabrica , sempre ha muito 
Impustor l . .  . Eisaqm porque tudo andava transtornado, e 
confundido* Apparetia na Opera muitas vezes a mulher de 
hum Çapateiro mais ricamente vestida que huma Fidalga. 
•Eis o motivo porque em vez d* hum par de Çapatos cus
tar 1 : 0 0 0 ,  custava, e ainda vai tu it undo 2 : 0 0 0  e 2. 4 C 0  que 
tanto me custarão os ultimes que comprei.

Se á mulher do C^apateiro não fosse permetido, passar 
da sua saia de baeta e, tio seu bajú de hcttãOj nada disto 
acontecia, e o publico seria servido com n ais piompti- 
dão, e coin menos despeza ; porem infeíizincnte, ainda 
hoje dura esta liberdade mal entendida; pelo menos eu 
dezejo que a refórme entre também peias raes minhas Se
nhoras , a ver se posso poupar alguns seis viten'J ; pois bem 
pouco he o que todos oh tinas ganho para comprar fil'a , e 
le.is d'aranha para minha mulher. •• Eu conheço que hc 
httrna asneira quadrada, que minha mulher vista de tái fór- 
«7<- ; porem que lhe heide eu fazer, sc as mais todas au
dio assim? Had.e ser. dia a excessão da re*ra?• _ ■ © . . . .
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Lacaio cendttuna’o hum
« $ *

Í** • Sr. Mcjtre com H-*nça. *
Alf. Pois náo , póde entrar. . .
I#. St. meu amo aqui lhe manda esta catrcfa de cazacas 

veihai, e Jhc manda pedir a maior brevidade * respeito des- 
tei concertos,.
1'?“*{/* í^ra estes meus Senhores querem impossíveis ; como 

hffíde eu arranjar Caracas neste estado: isto são tsracai 
. *tc* do terromoto , c o peor he , que estão podres, que 

nao admitim concerto.
- L. Eu tambein náo sei para que meu amo quer todas 
as caiacas viradas. Segundo me paresse quer agora ajuntar 
dinheiro, está sendo muito poupado! Eu também ad-olhc 
ia.áo ; algum dia, isso então náo faiemos, eráo mats de so 
canuageiw á porta, hoje não apparece !á huma. Por tanto jus
to lie que agora seja poupado, já que foi tao perduisrio
quando Deos andava pelo mundo.

^ h !  Sr. Mestre aquillo lie que era tempo! Todo? o; 
dus funções; era tanto o comer que nós mesmos náo fc. 
ziamos cazo dclle. Eu andava já ião enjoado de peruni 
perdizes , e podins , que a maior parte das veres a minha 
caxorra Desgraça he que dava com tudo na barriga, Pará
Vm. hr. Mestre fazer ideia do que era a caza de meu
nmo , basta dizer-lhe que todos os annos lhe mandáváo mais 
de 50 porcos; e que porcos Sr. Mestre, que porcos! .Não
falando em lombos de Alinas, linguiças , mantas de touci
nho, prezuntos de Lamego, salcliixóés do Alentéjo, que- 
jos de Monte Mór, azeitonas d' Eivas* &c. Porem isto tu* 
dô  ficava á despoziçáo do Mordomo que era hum bom la
drão « porque como meu amo náo se embaraçava com estas 
couzas, só lhe alegrava o olho assacadas de meias dóblas one 
contmuamente lhe«ntravão para ca/a, o tal meu amiguo punha , 
e dispunha á sua vontade de quanto não era seo. O que 
valia- para nós termos algum- vintém era estarmos sempre 
no salão d.i espera. Chegava hum pertendente v. Se era j,\ d;s 
eopat.es , quero dizer , se tinha já contribuído, logo muita 
festa com elle, Senhoria e mass' Senhori.r, c se o tinha me
recido , tambein levava a sua Excellencia. Eisaqui o sugeito- 
muito inchado, o«t circunstantes patetas, e .eu dando logo 
parte a meu amo da chegada do tal Cavalheiro. Se o su- 
gcito era novato /  pr.ra se não peeder 0 trabalha, encoiuodívr
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:»fieu «po sem Crucio , e fear olhando ao sinal , Jogo que 
e,Ic ahr,a a bo.a , « ^Uva no notr.e dcS. Excellencia, ime> 
diaranicntc. chegava:mç a elle, fpegava Jhe, na »,áo (o  qne 
tlie estimava muito por julgar cue isto era hui na prova da 
minha ̂ amizade, e ptcfudio.da minha proteccro) . c dizia-lhe 
meu Er. cu nao pes^o quando vejo (ressoas como V. S, ou 
V* E>:celleticia., dizer hutna couzh por outra:, eu não éra 

servir nestas cazas. Quer cue lire fale a verdade ? o br. 
sts v^ves nnttum  o.púde a lurar. Outro dia estava eiía 
ite baiu mau hruior, poicm como graças a Tecs me faz 
todo o favor , vou dar-lhe parle de hum Sujeito «te o 
estava procurando t or cauza de hum Despacho: bríii amo 
cue cm estando a jogar o Gatnão., nao lhe vão lá com 
recados de pertendemes, deu-me hum varejo que me poz 
a cara z banda *, porem como quasi lodos estes Senl.ores 
gostSo das asneiras dos crindos, sabe o que eu lhe disse? 
faclhor cara trogn e um (t munhâ per iiso me uno hode ptt* 
der jo Gunocs. Dezatáo a rir os meus amigos; eu que acho 
occarir.o oportuna, abalrro-o out ta vez, e linalmente ven- 
ço que meu amo largue o jojo ,, e venha falar ao perten- 
dente. Pois Sr, julgando eu que o tal sugeito me brir.ija- 
ria segundo a grandeza que representava, não Sr., teve abai* 
xe?3, quando o (ui embarcar na sege, de me mçter namúo: 
ora quanjo lhe parece , meu Sr. ? a redicula quantia de i 
dó bias ! ! ! . . *

.. Por. estas e outras Jhe c,oe hum homem está . tão escal
da !o que 2 sua vontade he não proteger ningnem. Poréjn Y ,  
F.xcellençia, toda .a minha vida. eu strveria, só pelo seu 
bom modo. Por tan'o como eu sou sincero sabe , o que eu 
lhe digo , he que venha por ca á manhã que cu farei com- qua 
falle ao Sr. á sua vontade-;- hoje esta ne muito má cata- 
dun, e se hade -faltar* lhe? ao respeito, he melhor vir ama
nhã., e ficuc serio. , .  Ounl seria o sugeito que escapasse 
de^ta red.? Sc coirribiihà muito bem i O majs.que cbtj- 
nhí era falar no outro d ia ao S r . ,  sc eJíe estava de Ituinqr 
de aturar pertendetntes *, porém se o tal meliante se retira
va sem dar pela corda, Coifndinlio1 !! Era mártir ! Trin
ta ou trezentas .ves.es que viesse, nunca falava-ao Sr. Ensi
nar estes mininos era o meu gosto, chegava hum desses G\- 
vajheiro* da moda, S. Excel,1 encla esrá em caza í Prcgun* 
tavão dies com roujta mansidão. Fu cue já os conhecia por 
ti/vi/iat ou pobcrtict} respondia-lhe Jogo com . cara de ferrei-
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*01 S. HxcctUn&a et f i  Malta tncomofaJo , panou muito mol 
a noiit :j outras vezct, S. E x celt curia tahio agora met mo. El* 
Ic muitas veies, ti aba-me dito ató, uue queria faiar co;n 
algimi destes.

Nunca me hade esquecer certo Cavalheiro que por es
paço de hum anno veio a eaza de msu amo todas as se
manas , c nunca lhe falou senão huuu vez, porque o en
controu aincter-se m carruagem; porém se die cr« lunn so
vina como queria a minha proteção . . ,

A f.  Com elicit»> táo bom es tu como leu amo! Pois 
teu amo aturava-te esres dezaforos?

L. E que remedio tinha meu amo? Quem havia então 
aturalo à cl!c. Eu aili ér.t pau para toda a obra. Havia 
servir de Bolieiro , faser a barba, f.uer cobranças , levar to
dos os dias hum a mala d'escritiuhos a quantos estupores de 
cantarinas e dançarinas ha nesse Theatro , e quando meu 
amo as duas c tres horas da noite muitas vezes se recolhia 
de caza deiías, servir-lhe di valentão, «* não havia ter al
gum d era fogo ?• E«*a ire b.u ! se clic ine aturava, também 
eu o aturava a ei.e. E.n íim 8r. Mestre te.nos faiado cs 
farrapos, arrasije a obra , e de;\e se depetas: v.u se.

A'f. Eisaqui porque hum homem , como eu conheço 
muitos; pobres pertendenus, gastavão o que tinhão coque 
não tinãho com o fito de virem a ser despachados * éráo 
enganados , e trabidos perfidamente, c reduzidos à inizeravel 
situação de dependerem de hum villstimo lacaio , murtas 
vezes !

Sahe o Cjustitucio.ini.

C. Com sua licencia
A tf. Entre quem tne faz favor.
C. Sr. Dizem mo que Vm. rem bellissimos sortimentos de 

fazendas Portugucza» , por tanto quero que me faça huim 
c izaca do Saragoça; calça de pano azul da nossa fabrica , e 
colete de soda Portugucza ; porem tome sentido que mc di
zem que ha Saragoça fingida ; isto he pano Ingiez grosseiro, 
« arrepiado, que os taes meus amigos parece que nndáo 
metendo á cara porque os outros panos da sua manufactura 
já não te;n aceitação.

Alj\ Meu amigo pois eu havia enganar a Vm.! Vm. não 
sabe que sou o'Alfaiate Constitucional. Que na minha cs- 
za não ba hum só uaste que não seja Eotiuguoz, Em fim-coa
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ahecendo civ n t> til ida* ft da folha de «flandrei» K só porque he 
Jhxtrangcjia mer.dei deitar ao mar quantas pane) ias c caça# 
rolas tinha, c c^tou servindo-me aciuahitiite com ,t lotu;a 
<Jús nossas babiicas.

C, Ah ! trtru c:íio amigo done cá esse abraço* F.isaqui 
hum honrado Portuguez. òe ledos pensassem como Vm, não 
estaríamos no estado em que estan cia hoje não teriait os < hc- 
gado ri decadência a que temos chegado* f'endo Senhoref 
das melhores predileções , náo as te riamos vendido pira rcceher 
em ttoco farrapos Fstrangeiios. Não estarianos como esta
mos afiogados em cobre, vendo por mãos alheias o mais 
precÍ02O metal, cuja propriedade pertence sójnente, e sem 
contradição alguma a Nacão Portuguesa. Não sei ia-mos de
pendentes podendo *,er dependidos , iiralmente se todos os 
Porttiguezes , olhassem para os seus deserts , fariáo a admi
ração do século prezente, c dos séculos fucturos.

O Eanco Nacional teria sido organizado dc melhor fôr
ma. Nãoterião sido admitidos para o seu expediente sc.ião 
pe*«oas cuja conducts , honra, c probidade fosse izenta da 
menor manha.

Ah? Meu Mestre ninguém he mais Constitucional do 
que eu ; porém não posso ver com indeferença o qu<? sc pss- 
3?> no Rio de Janeiro.

Fu não sei o que estts homens querem. Quando todof 
dever ião concorrer para o grande fim da nossa Regeneração, 
iitins rouble o Banco, outros destroem o seu credito c,uc- 
tendo restabalecel-o, outros, abuzando da honra, cartcter e 
boa fé de hum corpo tão respeitável como he o do Comer
cio, premeditadainente roubando á sombra de respeitáveis fir
mas > entregão-se íalidos; Outros espalháo a cediçao  ̂ final» 
mente, outros imigrão para Reinos Estrangeiros, quando a 
Patria mais os perciza ; outros ferrolhão a setenta chaves al
guma moeda de ouro que escnyvu c.o prfíjiijctc j . finahi.ente 
tudo he dezordem !

Alf. E como se pôde evitar esse mal?
C. Eu lhe digo Curar, enfermidades, agudas e perigosas com 

simples tónicos, ou, com. laxantes he querer extinguir ao 
enfciao os uitimos alentos vjtaes. Os estiirulos fintes são os 
mais promptos rt-nedio.? quaze sempre. A enfermidade de 
hum homem he huma enfermidade domestiça ; porem a en
fermidade de hum Est?do ui: corpo politico he huma enfer
midade publica r que só pódc jrefnediar-te çoncwiendo, todoa
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paçi lhe dar o renelio , e se ei:e nlo &r «tjiigul«ilie scti* 
vo, e iV»ftc, nenht) n effcito ptoduicá, e ctl* vci irá <* rniis 
& enfermidade publisu. Eu caio que Vm. ma tem percebi, 
do. .R n  quanto se nío ptr.niar e castigar aquei'e que ® 
merecer i e ripiiím ínte, sen c«.Pte uplaçSo alguma, a m  
pessoa, cargos , parentes , ou rejkesa.itaçii# publica : Em quan
to nío forem qtleim*doi os mstibrcii podres do corpo po
litico d* NàçSo Purtugueu durará , senpre a sua ewennidide 
publica, t  jrttaii «  elsvari ao tubli ní e destineis grio 
ife que he sJtcepstivsi h «ut Niçio que cisdc séculos a* 
iriotos cauzou a inveja e a admiração dai Potências Exu-agei- 
ns. Permita o Geo qua estas verdides toquem os ctwaç&es 
daquellts a que n se dirigem; e qu* todos adoptem hum 
svscc m  liberal , e despreze n de hurna vez todo aquelle que 
Se «bastar dos princípios da honra, e do caminho da virtu
de, Casta só dker sonosConstituciontes ? N ío, he percuoquc 
rvijiente.neate de,mostremos que o somos , nío cometendo 
roubos, despindo-nos do luxo, amando a boa ordem, nío 
lirzeridfl uznras, nío propagmáo iieiaf sedecioza? , respeitando 
as authorieadei constituidas , aimndo ao Rei shscerarr.cnte 
ho Príncipe Regente, c a tola a Real dfa níliu, e finai mente 
respeitando e obedecendo segameme i  Religião , is Lsis e a 
Constituição, Aquelle que assim praticar tem prehenchido e 
nome de Constitucional •*. vai-sc.

A f .  E o nsais lie qie elle tem razão# Se todos assim 
pensassem não teria tantas cazacas que viiar o Alfaiate Consti
tucional.

FIM DA PRIMEIRA PARTE,
d

E R R A T A S .
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