
Bernardino Carneiro, carta n.º 99 Pág. 1/1

Ill.mo e Ex.mo Sr. Conde

Deram-se hontem os partidos e premios no primeiro anno de Mathematica; e o

Sr. D. José teve um dos partidos. Não se pode dizer que é o primeiro, nem o segundo,

porque nos partidos não ha graduação: são eguaes. O outro coube ao irmão do Eugenio

Administrador do Concelho. Esta distincção, chamada partido é em tudo superior á dos

premios. É a maior de todas. Assim dou a V. Ex.ª os devidos parabens; e peço licença,

para, por esta mesma carta, os dar tambem á Sr.ª Condessa, com os meus respeitos, e

abraços aos Sr. D. José, D. Antonio, e Franco.

Sou com toda a estima e gratidão

De V. Ex.ª

Amigo e Criado muito e muito obrigado

Bernardino Joaquim da Silva Carneiro

Coimbra 31 de Julho de 1856.
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde

Hoje deu o Sr. D. Antonio lição na aula do Neiva, que o tractou o melhor e

mais delicadamente possivel. Deixou-o falar uns 25 minutos. Foi muito boa lição; –

talvez a melhor, que o Sr. D. Antonio tem dado na Universidade. Invio, por isso a V.

Ex.ª e á Sr.ª Condessa, Minha Sr.ª, sinceros parabens.

Está a meu cuidado o fazer, que as que se hão de seguir correspondam a esta.

Já se sabe o resultado das eleições na maior parte das assembleas do circulo; e

eu, como Presidente da Commissão de Recenseamento, já tenho na minha mão a maior

parte das cópias das actas. Venceu a lista do Governo; mas nem por isso deixaram os

Migueis de mostrar que ainda tem não pequena fôrça.

Da minha naturalidade é que ainda não sei; nem era possivel saber nada.

Amanhã, sim, já poderei ter carta, em que se me conte como isso por lá foi; e se m’o

contarem, tambem eu o contarei logo a V. Ex.ª; – de modo que, se eu nada disser a V.

Ex.ª, é signal de que nada me dizem a mim; – sendo certo, que estou disposto a não

interrogar, nem mesmo a meu Primo, com receio de lhe avivar as suas máguas.

Chegou aqui hontem o desp.º do Dr. Roque Joaquim Fernandes Thomaz, para

vogal do Conselho Superior d’Instrução Publica, logar que estava vago pela nomeação

do Vice-Reitor, Lemos, para Bispo. A escolha, intendo, que não podia ser mais

acertada; e ha de ser bem recebida.

Como, porém, a gente, as mais das vezes, não pensa n-umas cousas, senão

quando vê outras; este desp.º do Roque fez-me nascer uma ideia, que levo e entrego á

amizade de V. Ex.ª. – Vai n-esse papelinho á parte. V. Ex.ª a examinará, e me dirá, com

a bondade costumada, o que lhe parece, e é possivel a similhante respeito. O que é

verdade é que uma das cousas, em que eu actualmente teria mais gosto, seria na

realização d’essa ideia, por duas razões, – uma era por ficar á bica para ser nomeado

effectivo na primeira vagatura; e a outra era por ser cousa que o F. muito ambiciona e

não tem podido conseguir. Por causa porém d’esta mesma ambição d’elle, ou se não

deve falar n-esta minha ideia, ou a falar-se deve ser com o maior segredo e cautella; –

até para o Ministro se não ver embaraçado com pedidos. Perdoe-me V. Ex.ª tudo isto;
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mas V. Ex.ª tanto me honra e distingue, que eu ouso falar com V. Ex.ª como comigo

mesmo.

Os meus respeitos á Sr.ª Condessa, minha Senhora

De V. Ex.ª

Amigo e Criado muito e muito obrigado

Bernardino Joaquim da Silva Carneiro

Coimbra 11 de Novembro 1856.
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O Conselho Superior de Instrução Publica compõe-se do Vice-Reitor, ou

Reitor da Universidade, que é o Vice-Presidente nato (que o Presidente é o Ministro do

Reino), e de oito vogaes.

Actualmente são, – Basilio, Barão de S. Thiago, Jeronimo Jozé de Mello,

Bandeira, Castro, Roque, Padre Cardoso, e Luiz Ignacio.

O Basilio e o Roque já estão Deputados de facto; e fala-se em que tambem o

será, pela Guarda, o Jeronimo; ficam por consequencia só 5 para funcionar, durante as

côrtes; e d’esses 5 ainda é muito tirar o Luiz Ignacio, que infelizmente, por seu estado

de saude, já ha muito tempo, que raras são as vezes que póde ir ao Conselho. Restam,

portanto só 4.

Ora, por força do artigo 45 do seu Regulamento, (de 10 de Novembro de 1845)

o Conselho não póde funcionar sem estarem presentes, pelo menos 4 vogaes. Logo fica

o Conselho em circumstancias de não poder dar expediente aos negocios, logo que lhe

adoeça um vogal.

Para obviar a isso havia os vogaes extraordinarios, que, pelo artigo do

Regulamento podiam e deviam substituir os ordinarios nos seus impedimentos. Hoje

não ha vogaes extraordinarios, que foram abolidos pela lei dos concursos; e torna-se,

por isso, d’absoluta necessidade a nomeação d’algum substituto, alias tem de parar o

andamento dos negocios. Eesta nomeação é exclusiva do Ministro do Reino, pela

disposição do § 2 do art. 7 do mesmo Regulamento, que diz assim: = Na falta, ou

impedimento d’algum vogal ordinario, o Governo, sendo prevenido pela Presidência do

Conselho, designará a pessoa, que o deva substituir. =

Nem com esta nomeação se onera o Thesouro, porque o substituto só vence,

quando serve, a gratificação, que se desconta ao impedido, como é expresso no art. 72 e

seu § unico do citado Regulamento.

Que eu estou nas circumstancias de ser nomeado, quero crer, que não haverá

quem o conteste, – já pelos meus escriptos, que estão sendo ensinados nas escholas dos

Lyceus, e na Universidade, já porque fui vogal extraordinario desde 1844 a 1852, e lá

estão no Conselho os meus trabalhos, que não foram poucos; e esses podem dar copia

de mim.
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