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ELOGIO
Do Padre Theodoro de Almeida.

Por José* Maria Dantas Pereira.

RENHUM nome tem designado o seu objecto melhor do
<jue o do Snn Theodoro de Almeida

,
que foi huma dadiva

feita por DEOS á humanidade , e mais especialmente á

nação Portugueza
, em 7 de Janeiro de 172a, dia do seu

nascimento nesta grande capital.

Por rentura delle e nossa, principiou a sua existência

,

recebendo de seus pais José Francisco de Almeida e Luiza

Maria huma educação, que, sendo verdadeiramente Christa,

evidencêa nestes pais não só probidade c honra , mas tam-

bém especial esmero em cumprir por maneira
,
que triste-

mente he muito pouco vulgar, o mais importante e con-

sequente dever da paternidade; o qual desgraçadamente ve-

mos quasi abandonado em muitos paizes á influencia do

acaso, e das illusóes, quando cumpre confiallo á do acer-

to e da ordem conducentes a prevenir divergências , ou

dissensões funestíssimas, que em grande parte provêm da

falta de adequada regularidade , e convergência nos hábi-

tos e nas ideas
,
por assim dizer

,
geraes : hábitos e ideas

,

que só se adquirem na educação , e na instrucçao primeira.

Com effeito , ao estudo das primeiras letras
,

gram-

matica latina , e filosofia , o Snr. Theodoro de Almeida unio

a frequência da Casa do Espirito Santo, e dos actos reli-

giosos , sobresahindo tanto em tudo
,
que conseguio entrar

em tão sisuda e benemérita Congregação
,
quando contava

apenas treze annos de idade.

Desde então proseguio no systema da sua educação

,

como era natural , conservando com a mesma frente a sua

mar-
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marcha no estudo das sciencias divinas , e humanas ; con-

sideradas estas como emanação divina , e rematando aquel-

las com a Theologia.

Entre as humanas, depois de haver adquirido sem mes-

tre o conhecimento da Geometria elementar , decidio-se mais

especialmente pela Fysica experimental, que conduzindo-o

a formar idea menos imperfeita das obras do Creador, lhe

excitou ainda mais o seu reconhecimento para com o mes-

mo Creador ; e conseguintemente o ardor em cooperar pa-

ra que as creaturas, observando a mais amável e felicitado-

ra lei, se constituissem tão ditosas, quanto lhes he possível.

Assim o Snr. Tbeodoro de Almeida distinguindo-se de

tantos outros Ecclesiasticos
,
que em certo modo concorrem

para o progresso dos maiores males entre povos tão igno-

rantes , como habituados a confundir a religião com os seus

ministros, e a não ponderar que em todas as corporações

deve haver bom e máo , conseguio repetidas vezes contra-

pezar muitos dos outros ; até porque sempre olhou como
essencial o desempenho da sua relevantissima profissão , e

como accessorio ou como alheio tudo o mais.

Desta sorte contrastava aquelles outros
,
que não só

realizão o contrario, mas escandalizando com o seu exem-

plo, chegão por hum lado a fazer desprezível perante o

vulgo a profissão mais sublime, que devendo concorrer gran-

demente para felicitallo, neste caso elle trataria com a maior

veneração : e por outro lado abrem entrada aos sinistros ma-

nejos da malevolencia , contra a qual clamão quando esta

procura despojallos, e abatellos , consistindo o verdadeiro

remédio em remontar á causa do mal , e destruilla como

devem e podem na parte nada pequena
,
que lhes compete.

Sim, Senhores, qual espectáculo cumpre, que mais

convenha ao género humano , e mereça conseguintemente

mais o nosso louvor? O de Fouchê ex. gr. morrendo em
magnifico palácio , e deixando milhões , adquiridos com ex-

pressões cavillosas, e com os procedimentos que lhe obser-

vamos ; ou o do Snr. Tbeodoro de Almeida pobre , exhalando

o
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O uítítiio sHSfiro em hum cubic*ulo, depois de haver em-
pregado hum* longa vida na inais ardente caridade, e em
fomentar o progresso da imoralidade mais felicitadora

,
por

todos os modos qUé existirão ao seu alcance?

• A minha penna , recusando sempre escrever o elogio

de quantos se assemelharem ao primeiro, sempre se doera

de nfío poder empregar mais do que a sua mesquinhez iem

quanto aos segundos : eu desejo corresponder á grandeza

do assumpto , mas não podendo , resolvi-me a emprehen-
dello confiando na indulgência com que ouvireis este elo-

gio dictado por boas intenções.

Nelle considerarei primeiro o Sfír. Tbeodoro de Almeida

como Ecciesiastico, e depois como litterato ; sempre o mes-

mo, sempre constahte cm promover quanto pôde a verda-

deira prosperidade particular e publica
;
grandes fins

,
para

cujo alcance empregou com especialidade os meios pode-

rosíssimos da educação , e da instrucçáo , mais convenientes.

Primeira Parte:

O Sfír. Tbeodoro de Almeida exercêo com a maior acti-

vidade , e com a intelligencia que patenteou , os impor-

tantíssimos ministérios do confessionário e do púlpito
;

sendo exemplar o seu zelo em quanto ao serviço das mis-

sÓes
,

pois o preferia a todos os outros , e o desempenhou

até contar setenta e oito annos de idade.

Assim concorrêo muito disíinctamente para o progres-

so dos bons costumes, e por tanto para o socego publico
;

preciso effeito daquelles ministérios
,
quando são exercidos

pelo verdadeiro espirito da sua instituição ; a qual no pri-

meiro abrange com tanta circunspecção o que por mais de

hum respeito convém cobrir com o véo do mais rigoroso

segredo ; e no segundo generaliza com a maior notorieda-

de a instrucção e máximas mais próprias para ligarem en-

tre si os indivíduos , as famílias , os povos , e as nações.

Alem disto, o Snr. Tbeodoro de Almeida empregou-se

com
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com zelo caritativo , e com surprehendente fructo , nos re-

colhimentos do Rego e da Casa Pia ; mas conhecendo o
muito que tudo depende do seu principio, applicou-se com
especial desvelo a promover a educação religiosa de ambos

os sexos , influindo para a fundação do Seminário dos Or#

fãos, instituído pelo Padre António Ltiiz de Carvalho^ e mais

ainda para a do Mosteiro da Visitação , no qual as primei-

ras cinco fundadoras, vindas de Aneci, entrarão com a maior

solemnidade em 26 de Janeiro de 1784: notável epocha ,

pois principiou naquelle Mosteiro a educação respeitável

,

que nelle he dada áquella porção do género humano, em
cujos braços recebemos todos as primeiras idcas, e os pri-

meiros hábitos.

Que recompensa exigirião por taes serviços aquelles

impostores, ou parasitos, que são incessantes em fazerem

valer os seus quasi invisíveis, interpondo microscópios de

grande força entre estes e os olhos das pessoas , ás quaes

compete remunerar-lhos?

Em vez da importunação , e da jactância , inseparáveis

da vulgaridade, que pertende haver o máximo lucro com o

minimo serviço , o nosso ijlustre Sócio não só visitava , e

em certo modo inspeccionava semanariamente o Mosteiro

da Visitação, mas concorria quanto podia para os progressos

daquella interessantíssima educação: alem de que propoz-se

a multiplicar, e quasi immortalizar tão grandes benefícios,

publicando escritos que divulgassem, e tornassem perdurá-

vel
,

quanto proferia no púlpito , aconselhava no confes-

sionário, e sentia a respeito do genuino modo de promover

a geral ventura.

i^Wij Para este fim tão louvável compoz, e publicou as obras

intituladas Colleccao de Sermões \ Pastor Evangélico \ Entrete-

nimentos do coração devoto ; Cathecismo da Doutrina Christa
j

Meditações sobre os attribtitos divinos'^ Cartas espirituaes, e

outras composições menores na grandeza , iguaes na pieda-

de (i).^

Não deixou de concorrer para os mesmos fins a im-

pres-
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pressão da sua Hartmnia da razão com a religião , e a do seu

Feliz independente do Mundo e da Fortuna; composição esta,

que principiando em verso rimado, passou para o solto, e

$e realizou em prosa com assaz poesia ; tendo ella occupa-

do onze annos ao seu auctor, e vindo á luz pela primeira

vez em 1779 , aconteceo ser reimpressa depois de passados

vinte annos, contando então oito edições a sua traducção

hespanhola.

Entre os manuscritos que deixou, ficarão as menciona-

das composições parciaes, em verso rimado e solto , a pri-

meira das quaestestava mais adiantada : e também se en-.

contrárão duas traducçóes francezas do Feliz independente ,

ambas feitas por amigos seus , e huma com muitas emen-
das da letra do Snr. Theodoro de Almeida

,
que deixou ma-

nuscritos dois volumes de Praticas , hum segundo de Car-

tas espirituaes , alguns opúsculos devotos , a Historia do Con-

vento da Visitação , e o original da traducção do Tratado da

faz interior , com mais alguns quadernos da Alegria Christã

do Abbadc LotJibez.

Finalmente o nosso Portuguez immortal dava-se com
singular desvelo a pacificar discórdias, e extinguir os ódios,

como he próprio de quem verdadeiramente observa a nossa

religião adorável , fundada no amor de DEOS e do próxi-

mo : igualando cada hum a si mesmo , neste amor , todos

os seus semelhantes de todas as condições, amigos, indif-

ferentes , e inimigos.

Esta religião, que se mostra evidentemente insusceptí-

vel de melhoramento (sendo este facto mais huma prova

de que na realidade he a verdadeira, e he divina) resplen-

deceo sobremaneira no Snr. Theodoro de Almeida
,
quando

,

assistindo a hum moribundo damnado, e recusando este be-

ber hum remédio difScil de tomar
,

pacteou alternarem na

bebida de cada colher, e assim o executou servindo-se am-

bos de huma só colher; procedendo em tudo o mais se-

melhantemente o nos&o respeitável Sócio, até que o doen-

te falleceo.

Tom. XI.
*** Qual
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Qual desses decantados iiluihinadores da espécie hu*

Htónâ praticaria GUtrO tâíitò ? » .
"\

• i

Demolidofrcs da religião , á qual nos voissos paizes mo<

tendes podido, fc nunca podereis, «subrogar outra mdhor ,

ò(Mw'pa í-ai-vt>s tõtn o Sdr Theodorâ de Almeida , e concluL

(Consequentemente, qual he o que merece a veneração da

humanidade-. jõ^in-.) oiio oíí)íi!> o!ntifio3 çíonrte ojnp/

Demolidores da religião, fora de cujo gremi* dão enri

contrais , n<em encontrareis hurn Ambrósio ^ ide á balança

ct>nfi óSilh Theoâoro de Aimeida ^ e vede para onde pende

o fiel do merecimento genuino , e prestante.

( Dertvolidores, ou para melhor dizer ^ vós ique de bal-

db ftercendeis , e penciidereis demolir ia religião, tio gr«-

Thitt da qual tão somente se cultivara > as scicncias nos pfescil-

Teis dias, confrontãi-vos coíTI ^ Sfir. Thebdm'o de Almada

f

e affirmai (sè a tanto vos a tix;verdes
)
que ellc e os seus

semelhantes não são os que na realidade prwmovcm,, com
t) progresso dos conhecimentos preferireis , o da real pros-

peridade das nações.

' Siiti , de 'homens taes comO o Sfír. TJjeodoro dt Almei-

zia , nem os máos tem que recear; pois sempre concorrem

para o beitt , e para o socêgo , nunca para injustiças, dis-

ífe'ns6fes, e desordens. Ahi Quão bello seria o mundo, se

a plarílidade humana fosse tal , como foi o Sfír. Theodoro de

Alfheidã ! He possível que de semelhante origem provenhão

desordens , c desgraças transtornadoras ou subscrsivas ?

Não por -certo : pois o desgraçado sempre encontraria

•compaixão, e o pobre quem o soccorresse; o rico preferi-

Tia a caridade ao Juxo; o ócio devorador, em vez d« caU-

«slar damnoS incalculáveis , lisurpndo os prémios do mereci-

mento j desnppareceria envilecido ; c o trabalho productor

deva-ria a ventura de todos os hoimeras ao maior gráo poa-

'sível. 'l-'d

Passe inos i segunda Iparte do prfesenre ebgiô.

*"^i'
*'" \L.vxS^
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SegundaParte.

o Snr. Theodoro de Almeida , nomeado Susbtituto de
Filosofia quando contava vinte e quatro annos

,
passou a

Mestre no vigésimo nono ; e tcndo-se visto precisado em
Setembro de mil setecentos e sessenta e oito a ir buscar

abrigo em França , ensinou em Bayonna com assaz applauso

a mesma doutrina
,

principiada sempre pela Geometria e

Álgebra ; exercendo aliás alli mesmo por mais de seis an-

nos o ministério de Confessor de hum Convento da Visi-

tação.

Passando depois a ensinar em Auch Fysica , Geome-
tria , e Geografia ; a sua reputação fez offerecer-lhe a re-

gência de huma Cadeira de Fysica em Brest : mas raian-

do-lhe então mesmo a aurora da esperança de voltar para

a sua pátria, rejeitou este offerecimento , assim como re-

jeitara Canonicatos , e a Reitoria de hum Collegio em
Bayonna.

Já no Reino havia tido a honra de entreter no Gabi-

nete de Fysica das Necessidades a attenção dos Senhores

Infante D. Pedro , e Rei D. José ; chegando então a lem-

brar para Mestre do Principe neto deste Senhor Rei , assim

como depois da sua volta a Lisboa , em Março de mil se-

tecentos e setenta e oito, lembrou para dirigir a consciên-

cia da Senhora D. Maria I.

Entrando em Outubro de mil setecentos noventa e

dois na Casa do Espirito Santo reedificada , tornou a ser

incumbido da Cadeira de Filosofia
,

que regêo até os fins

da sua vida: nem era de esperar, que deixasse de ser effi-

cacissimo no tocante á instrucção
,

quem o fora tanto

,

quanto fica expendido a respeito da educação.

Igual em todos os ramos do seu luminoso systema

,

também nos deixou muitas obras litterarias
,

que manifes-

tando os seus vastos conhecimentos e extraordinários ta-

lentos , devem diffundir aquelles conhecimentos mais do
*** 2 que
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que poderia conseguir a sua voz, e tornar muito mais du-

radoura a transmissão delles.

Com effcito são prova irrefragavel destes talentos e

conhecimentos, assim como da nSo Vulgar erudição do Snr.

Theodoro de Almeida^ alem do já mencionado Feliz indepen-

dente
<, o seu Elogio da Baroncza D.^nwa Xavier de Assis

Mascarenhas , as suas Recreações Filosóficas , muito notável

composição por haver conseguido vulgarizar aquellas dou-

trinas ; o seu Planetário^ que datando de 179^5 hc muito

superior ao do celebre Desagtiliers , as suas Cartas Fysico-

Mathematicas traduzidas em hespanhol pelo Padre D. Fran-

cisco Fasqties , as suas Instituições lysicas publicadas em la-

tim no anno de 1785') a sua Geografia para ttso das educan-

das da Visitação y impressa em 1787, e a sua Lisboa des-

truída, poema em seis cantos, reimpresso depois da sua

morte, com a singularidade de se ler como dedicatória, no
rosto delle , huma ode feita pelo Snr. Theodoro de Almeida

no dia oitavo anterior áquclle , em que lalleceo, com oi-

tenta e dois annos de idade.

Accrcsce a tudo isto, e faz-sc particularmente sau-

doso á memoria desta Real Academia , haver o Snr. Theo-

doro de Almeida tratado do estabelecimento delia com o

Escellentissimo Senhor Duque de Lafões em i?^? , fallan-

do com Sua Ex.' a este respeito na Congregação , e che-

gando a ser o projecto approvado pelo Senhor Rei D.José,
mas tudo isto parou em consequência das calamidades, que

Sobrevierão.

He ceito que , depois da mencionada volta do Snr,

Theodoro de Almeida, figurarão entre os principaes fundado-

res da Acadciiiia os Senhores Domingos Vandelli , e recera-

fallecido Conde deBarbacena, mormente o Snr, Conde, co-

mo consta de Cartas authografas apresentadas pelo Snr. Ale-

ícandre António Fatidelli
;
porem não parece menos certo, que

então mesmo coube á distincta Congregação do Oratório

quinhão considerável na mesma fundação
; pois entre os pri-

meiros Sócios contámos os Senhores José de jíssevedo , Joa-

quim
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quim de Fotos , e João Faustino , membros desta Congrega-

ção , e o Sfír. Tbeedoro de Almeida
,
que fez o discurso da

abertura, resultando-lhe huma espécie de perseguição
,
que

o determinou a apresentar no Paço o original deste discur-

so.

Em quanto a manuscritos mencionáveis neste lugar

,

só consta haver deixado hum volume encadernado, que con»

tinha os cálculos relativos ao sen Planetário ^ e figuras feitas

á penna pela sua mão.

A's traducçoes das suas obras, aos elogios de estran-

geiros distinctos , e á nomeação de Sócio da Sociedade Real

de Londres , verificada quarenta annos antes do seu falleci-

mento, accumu!ão-se os notáveis agradecimentos dados por

esta Sociedade ao Snr, Tbeodoro de Almeida pelo oifereci-

mento que lhe fizera , de huma collecção das ditas obras ,

cuja variedade, importância, e vastidão assaz se manifes-

tão.

Tudo isto realçado pela modéstia do nosso illustre So'

cio, tão notória como extraordinária, evidencêa nelle 4

existência do merecimento relevante ; o qual nunca procu-

ra, antes sim repelle, todas as apparencias , e todas as ma-

quinações , inseparáveis da impostura , e do charlatanismo
,

que sendo essencialmente destruidores, e não podendo jamais

edificar , tantas rezes conseguem lançar sobre a sabedoria a

animadversâo que lhes compete ; desfructando entretanto

com geral e grande prejuízo a consideração, que, para bem

de todos os homens , deve ser sempre privativa da genuí-

na sciencia.

Em summa , o Srir. Tbeodoro de Almeida, considerado

como litterato , fez-se notar na sua respectiva classe , não

só entre os contemporâneos Portuguezes da primeira ordem

,

mas também na presença de Muscheubroeck , Saussure , Pries-

tley y e m-ais semelhantes.

Ah ! e quanto resplandcceo nos dias do Sfír. Tbeodoro

de Almeida o progresso dos conhecimentos humanos

!

O Snr. Tbeodoro de Almeida não irilhou sensivelmente

em
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em Ceo escuro, mas sim no Firmamento, em que scintillá-

rão com a maior viveza , o aperfeiçoamento dos relógios

niaridmos a bem da exacta determinação das longitudes , a

invenção do microscópio solar ^ a publicação da primeira £h-

cyclopedia , a celcberrima invenção de Franklin , os descobri-

mentos de Herschel ^ o balão aerostatiço ^ o ensino dos surdos

nítidos^ a Uthografia^ a vaccina , o teíegrapho ^ cuja invenção

attribuida a Chappe se encontra no Mirabilia anis de Gas-

par Escoto , e o mais que não refiro por não cançar as vos-

sas attençóes.

Termino pois esta parte ponderando
,
quão leve , es-

tulta , ou malignamente se pertende inculcar incompatibili-

dade, em que no mesmo individuo coexistão sentimentos

religiosos, e grandes conhecimentos litterarios: oShx.Theo-

doro de Almeida he visivel prova do contrario , e não he a

única do seu género: alem de que a razão decide, que a

genuína religião, sempre incompatível com a impiedade,

com a flagellação dos homens , e com a hypocrisia , sempre

terá especial compatibilidade com a verdadeira sabedoria.

CoNCLusXo.

Tão grande merecimento, como foi o do Snr. Theodo-

ro de Almeida , não podia deixar de ser perseguido ; com
effeito não lhe faltou esta espécie de distinctivo desígna-

dor quasi infallivel , e privativo , dos homens extraordina-

riamente beneméritos
j
quero dizer, a perseguição sedenta

de empecer-lhes.

Precisado por ella a sahir da pátria, e tendo passado

como S. Paulo grandes perigos no mar e na terra , chegou

a pedir esmola em Tuy para poder subsistir.

Mas também, quando aBayonna por duas vezes baxá-

rão ordens para não o consentirem naquella Cidade , teve

a satisfação de lhe insinuarem
,
que fosse passar algum tem-

po na quinta de hum amigo, para se poder responder que

já
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ji não estava ftlli : tanto havia conciliado a affeiçao dos mo-
radores !

-: •" Em £ni) succumbida a prepotência dos seus adversários,

variou o muncJo por este lado, como tantas vesjçs tem acon-

tecido (sem que todavia se dissij>eip 35 iljusões respecti-

vas), e então o Sfír. Tbeodoro de Almeida \tio desfructar í^

gloriosa satisfação de «mpregar-se, entre os seus comp*"
triotas , em rebater as subversivas manobras dos demolido-

res com os derradeiros trabalhos
,
que deixo referidos ; tra-

balhos que taes circunstancias realça'rão , e que completão

a demostração de haver sido oSnr. Theodoro de Almeida dis-

tincto na qualidade de sábio, exemplar nas de homem, de

Christáo, e de Ecclesiastico ; trabalhos em fim assaz ma-
nifestadores de que a verdadeira felicidade não pôde pro-

vir de innovaçâo alguma na mais amável de todas as leis ,

mas sim tão somente da sua execução genuina.

Forâo pois executados estes grandes trabalhos a bem
da honra de DEOvS , e ventura dos homens, até que, em
i8 de Abril de 1804, huma Paralysia ,

que no dia 10 ata-

cara o nosso illustre Sócio , com tortura oris e suppressão

de voz, extinguio este luminar da sua respeitável Congre-

gação , da nossa Real Academia , da grande Lisboa sua

pátria , de todo o Reino Portuguez , e da humanidade in-

teira , a quem legou a mais perdurável e saudosa memo-
ria. (2)

Notas.

(1) A saber =í Estímulos do amor de Maria r^ Gemidot

da Mãi de Deos afflicta =: Thesouro de Paciência zí e dois vo-

lumes de opúsculos, que contêm diversos tratados espiri-

tuaes, entre os quaes se encontrão os intitulados =3 Morte

alegre do Filosofo Christáo z^ e Vida alegre do Filosofo Chri-

stáo — convidando em certo modo ao Christianismo pela

repulsão dessa espécie de melancólica tristeza
,
que os seus

adversários procurão inculcar-lhe inherente , segundo con-

vém aos seus fins assaz sinistros.

As
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•

(2) As principaes noticias, inseridas neste elogio, fo-

rão extrahidas de hum manuscrito licenciado para ser im-

presso , e composto por hum discipulo e amigo do Snr.

Theodoro de Almeida \ o qual intitulou a sua obra =; riíií» do

Padre Theodoro de Almeida^ &c. t^ Muito bem o conheço,

tambcm he da Congregação, mas não declaro o seu nome,

porque fez outro tanto no seu manuscrito.

-^ PRO-


