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HISTORIA 
DO 

B. R A Z I L 
DESDE 1807 ATE' AO PRESENTE:-

ÜRW1NALMEN1'É C.oMPOSTA E?-r PonTuGÜ Ez 
P.I.RA. SERVIU DE CONTINUAÇ.~o ,~· QO :E 

SE PUBLIC O U VE RTIDA DO F R ANCEZ. 

TOM O X. 

Com Estampas finas. 
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LISB'.OA: 
NA TYP. DE DEsmERio Mu.QuEs LEÃo,. 

l 8 !2 4. / 
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.. , .. 

'f' ende-se na mesma Vtft_ciu?- no Lar• 
go do Calhariz t-I . l~. 
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mmm;w usm p 

1817. 

rosegue-se na discripçáo dos · acon-
. tecimentos mililan:s · 1·elrdz.vos ao 
1 
combate junclo de Clwf a lote !}c .. 

~ EGUIO-SE pois riaq oelle tempo o 
lJ a ver outro g rande combate jun-
c to a Chafalote com umit fot'ça 

· in iruiga, de que éra chéfe Fru-
ctuoso Ribeiro , o q:ua l achan-
do se acampado no saco do · i\ lfe-

•. lie$., . julgou q- .Marechal de Campo 
* 



4 HrsToRIA 
, Sebastião Pinto de Araujo Corrêa,· 
com rpandan te das tropas , que for-
máv:lo a vanguarda da Divjsão1 dos 
V'ol untarias Reaes d' El-Rei , ser 
necessario reconhecer as suas for-
ças, antes de icliantar até Rocha 
as tropas__, que cornmandava; e pa-

> 1:a e:.tte fin~ pedia ao Brigadeiro Pi-
zarro, que .marchasse até o Passo 
do Conse lho, com a sua · brigada, 
e que occupas.;,se aCampo do,passó 
do Chafalote. Depois ordenou que 
se lhe unisse a artilheria, e um pi-
quete de secenta cavallos, e que' 
t1casse' con1 elle o Commissariado: 
e montando toda a força a 957 ho-
mens, tomou a direcção· a9 men 
cio nado Sa:co do A !feres. 

Na madrugada do seguinte dia 
encontrou duas parúdas inimigas, 
que se retidrão logo pelas alturas, 
ob ~e rvando porém a marcha, e for-

. cas Portuguezas. Ultímámente pe-
1~Js inovimen tos do inin~igos v..io o 
Mareüb'al de Campo Corrêa ser 
conveniente deixar a posiçi.to, que 
occ u pa v a, e ataca-lo por toda a li~ 



no BRAZIL. Lrv. xvrr. t7 , 
nha, qlle n:1o deixáva de ser :tss<Ís 
extensa, antés que este mudasse 
de .cavallos. Depois 'em fim de be'm 
disposta e ordenada a tl'Opa. Jlor.tu~ 
gueza, -ptincipiou o inimigo a fa-
ze r um fogo mui acti vo em toda a 
sua linha, mas se m orde m, tenl<ill· 
do flanquear os Esquadrcles do Te-
nente Coronel .Joito Vie it•a To\1~u·, 
o qual· o repe llio ass;(s denodada-
mente. Fez.o inimigo alguns esfo r-- . 
ços com uma peça d'art[lheria , 
mas sem e!Teito; que russe favo ra-
vel. E apezar de se h:we r P!lliam• 
mado bastante aCJuelb co mbate po~· 
'torh. n gt·ande li:1h::t do inimig·o , 
todavia pel::ts manoht·as do habil 
l'llai'echal C~H'rêa se í'ru.,;Ldrào to• 
das as snas tentativas, e sendo ro-
to, e balido, se vio ob rigado a fu~ 
gir em debanda:!:!, e desordem: 
quiz J}Orcm fa;~er alto a u1i1:1 l c~ua 
c.l.P di ~ Lancia dond~ o ·co;nhate ha .. 
via começado; e LI.<:) infelizmente 
o tent~íra , · CJllC fui lngo desaloj:tdo 
p,,r tt'<?l. df's car:!;as de Jno~q u~ ttu•ia. 
cln , corpo d~ Gl'anat:éiros : e. nào 

To,üo x: ~- B 
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foi pNsegu1dd até mais longe por 
c::!u :;;;.t do canf;asso dos cavallos, e 
a grande Ütdiga de toda a tropa, 
CJU C tanto se l1avia em penhado na-
q;Jc!la acção, c ujo fogo durÚI'a peJo 
~spa~~o de quatro hot·as e meia. 

Rel aç~o · .. l..V1onú·i1o dois elos nossos bc-
d ~:~ morto; nPmcrii..os. O.Giclae& Portug uezes , e 
e ,et!dosd I! .1 1 • 1, ')11' 
entre 05 so.t ac.os 26, senc•o aque ,es '- tll -

n ossos, ciuPS um lHajo r , e um A !feres; e 
·compar:1da ·.ficrirtío feridos d'cnt re es tes 5 , e 
com a Jm- dos soldados das d itfe rc ntcs ar mas 
m ensa per- i' ~ ~ h f · 1 f i 1 da do ini- orao iao,cm .E:'rJ( os 4 '1. - -<at a 
migo . distu porém se pode comparar com 

I 

a immensa JWrda do inimigo; pois 
sendo a dos Portn g· uez(~S aq uclla, 
que f'Xnct.:t men le constou pch pnr-
t c offic inl q ue o.Marcclw l de Ca m-
po SektsUio Jl into de A rat.ljo C or-
rê::~. envi<Íra ao Comlhancla nte d:t 
res)H~d i v a Divisão Ca rlos Frcde rl. · 
co Lccor, se poded ago ra not.ar 
he m de p2r to a diifer P.nCa conside-
rnvel pela seguin te re!aÇ.ito de seus 
p rt'juizos , e destroço: por quanto 
só no a rtie-o de mortos lhe ficár [io 
no cnmpo '2oo, deixando em poder 
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dtis Pot\ tugueze1'l a peça d'arti l he~. 
i·ia., que tinhão i :10 pris ione iros ., . 
pe.là maior pai't'e negros; 280 ca"' 
'vallos, mui tas muniÇões; e anpa-
nH:!ntú, duas C(lixas de gttert'a·, e 
a con'espbndenc ia do Chéfe Fru:.i 
ctuoso. Ribeiro, ·e 11ilo leva.ndo me"'. 
hos de 354 feridos; pelo qt.ie pode 
~íilcul a r-sé, e ·segundo . o que en• 
formirão os phsioneiros . , . 

Assim Sé destitwt.iiào as: d eno:. bütro 
dàdas tl'opas Portu.g~ezas ~iàq uell e c'oml:~ie.' 
H . f . . d B '] d . . aonde ap· . em}:;., etw o rast , . ao~1 ~ c?:l- parecé ú J 0 • 

tln uarao a mostra r que nao navwo sé Aniga~ 
.~egenerado de se 'us an lepassados' e\n ' pe>~oa. 
batêndo'-se ali i com Hespanhoes, o qua l fot 
êom CJUem estes hávi:l.o stisteritacb dmutl. grt<~ti· 

r . . en en t! 

. e t:o~camente a aturada guerra de batido pe· 
60 annos e m se t1 s t~rrenos Euro- I ~· Portu· 
peus. De Li- se tãobem um combate i;ue:.:es • , 
·u:ado a Sane la Anna entl'e ;is tt;o- &c. 
pas PortuguE'zas da fronteira do 
Rio dralide, e Att igas eltJ pessoa 
tom a sua g'ente , aonde este Ché-
fe se vio a !li completanw:Jte ,derro-
acl0. Arldaviio as iot'ças Port ugue-
as por 7 5,0 homens, . dos r1 uaes sQ 

* 
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600 orã:o Jorças reg·rihnes de diffe· 
ren:tes. armas, e o resto ériio guer· 
l'ilk:>: tiuha este destacamentO 2 
])N~as d'·artilheria, e éra comman· 
da~lo pelo Brigade iro Joaquim d' 
Olívf>ira Alvaras. As forças porém 
do inimigo su'biào a 1500 homens, 
c.lus q11ae s 800 éri'ío molHados, e os 
1nais de pé. O inimig;o havia m:~r· 
c li;:~< lo para. accometer a posiçrío, 
t•m que est;í vfi'o as tropas Pol·tu· 
g;uezas, porém foi atacado por el-
Jas, antes de lei chegar; e depois 
de uma pel eja, em que persevcd-
J'fio por mais tempo do que costu· 
m;1o, forfio as suas 1 ropas dispersr~
c.las, tendo já perdido qua..;i 400 
.J: o.nlf'IlS , deixando .em poder dos 
l'ortugnezes 48 prisioneiros, sen· 
(lo (!'este numero Gahclli, sobri-
nho de José Artig-as, e outro sn-
hrinho do Chéfe La Torre: fori'io 
tiiobem apprPhendidas 350 arenas, 
<·om bayonetas, 200 Pspadas com 
bainhas de fr·rro, muitas pistolas, 
<~lgumas muni<;ões , 7 c:l ixas de 
f;Uerra, e 2 estandartei:, além d'ou· 
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ros ·des.pojós. Da pàrte dos- Portu-
ezes n'lorrêrào 30 so!.J"ados l e 
ciaes· inferio res ; e · fic á rão '5 tt fe-

idos , dos quaes alguns tãóbem 
epó is morrerão. · FoHlie pi·ca da ·a 
ta.,·tHirda em -distancia de Jnais 

e ~~na leg~1a. ; tRói'ém' ciepdt~ bBri-
deiró' O Ji,íe li·á;, 'que assim os l'iá-

·pe•rseg ú'i.1do ;: I s(l · reco l'ht~ tí t::b m 
k tropásll âéi ?s é t.t àrlterior _!ltjálril'>~-
e n to. •1 · ' n ·• .'I ;• .•;1 

! I ~ p ro.c1Ja-rriO ti 'pCl; este1,' fe'm'po! ' '<? ~egue-se ~ 
ec b a I 1 de C a ni-po Seb'asl ii'iiF l?.iJi: -~~oc l an~a-

' d A . c~ . ,_. .. , !-~ <, ,wde Se-to . e r a H.IO • 1o rre1 a na ' toma r a b:1stiào 
Monte- V}d.eó , 'ex r>li cà nilo-sé'.id :i Pinta de 

n;a'neira'·seg-urnte : ''S. Ex."•ó'0a'" Aranjo 
pi tfto Gcil ~rhl'' d'a' Próvin'c"ia, Cá r .: Correia pe. 
I r' ! . , L 1 .. , , d" ,, , la lon)ada os '. rec en co ecor , ·'t.oma·n ü ert1 de Monte-
cóilsideração qúe algumas p~ssoas Video. 

ésUl " Cid<ide ,- ·_e su·a ·,_jq'tisdic.ção 
tem de:>t>r-l:ado··d e snaf 'ca ~:;ls ·, • pe~ 
la· erré ri'éa id'éa de q'ue ··o exe'rc ilo 

ortuguez 'os. c'ham:l.'ria. 'a da!' conta 
d e suas o.p i niões · pa ss::~ das ·, !· 9u a 
,;ing·ar rf'Sst"ntime·nl.os parLJc-u]'ares '; 

q,ue .o utros cor'ú ·a mt'sma er ra'da . 
Letn ~commeltido ulti·ages , 

. I 
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·\}O e déi:ão oçca~ião a q.ueixas• ,e dis. 
cordLas fDtpe . o~\'j~iphcs qá mesma 
dd.ade ~ ~m prej uízo ela t{'1ll.1C]q.illi-. 
·OiH!e e se,glJranç~ püblit:a ~ ~-111 or7 
oe-1~. i) pôr tênJ;Jo 1a. taes €'!KG.e~sos, 
t~m d€denxüpa_clÇ) o segui~t,e; , '. , 
-i.: $m .pümeilro . lug~1: .; . tpqa . a 
-.f>?'SSO_a ·,.: sem , ll~ l1lJJJ\TI ~l :! eX,eE';pÇ?:O ~ 
~a~ !HS.\l;ltp:r outt~ , _,- pqr~ ohrq,; q~ 
.J!f?!i. J!flJ!'JVlla, ) ~I~} ÇPI1_;S~€jue~~ç,~a l (!~ 
·suás op i ~Jiões: · politicas pa$S<J..(J.as .1 

~- !.!. ·.!. ·~ @QunYW4!el; ... seg:l,.llÇ\9 es,4~ ,. ,!Ot.! J.\qneJ., 
- ' .,, .. lt ::_J:) ;\r,\\dg •.n~ g)!lf(r:,L ,civiln . , .s.e'r~ 

~g.~ tigHd0 1 ~evenl.l,ny nty, , at~ c.qru .a, 
·' çonlJ.sGéiÇào · ,d~ - lwns '· 5:..e~n.vJ~t-o . ,<\ 

···" u(ltmez~ ;do. çÚl11e.· . .;......._Em1 ~egun-;. 
'· ; <lR; lusnr ';,:. ~\le tpdo• o, : inçli.vid .~ioi~ 

' \'1i'I}L 1~~<;~WR:w, que fng_1;1· . d(:s~e l u: 
·. g~u~ . ,g.utdqu1:1r qup . fo~se o, ~ _.çlpr.e . ., 

go ,n~LbJic.<jl1 , g, u. t'~ ,pcç upJ~se )dp.t'fli:l: 
t~ o~ _difi:ere;n~es ~o,v~~·;1ws .~ . a fi!H~ 
~enb.a./ s,er1v iq,o ., .pçided·· vgtt.ar . p.a:r,a;, 
~n~ r.:fls:t.; so.g:mo ,da, pro~~pç~o -.clq 
~::<~FJI)Oi to .. Portug;q~-~; ~poderá ~-s; 
1.a-r-1 Fl·t;!~>çan.ç{l ,d~ ,, d~ que .. .e-HJ.· -~empq 

, n~n~um, s:E"rá ,,chÇ\plado ~-. t6}spo\lderl 
l?o~·s,ejp c,qm 119rtam,ento., 91\l:PPÜÜõe~ 

" - . .. ~ 
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oli ticas passadas; e em ordem a 
ue estes t·egulam entos, tão-im po r-· 
antes ;t púz , c feli cidade pi! bl ica 
a P rov] ncia , ta nllão o se n de vido 
fl (:iro, fic;a por ~s l a cncarreg-él do 
1 11 i es truil nnien tc a todas asJ ~.ls!. i 
as , qu e uzem de t od a a-s ua au t.ho-

·idadc para faz<> r pübl ica esta Pro-
bnwç;!o !!as.form:1s us uaes , de ma-

leira qne \·en.ha ~o con h ecim e n to de 
odos; atlxa n do cop ias nos lu g ares 
lo cos tu me , e imprimindo-St..1 p~ra 
t:elbor in lo rri1 ac:.to do Pú bli co. 

Dada Cill IÚonte- Vidco nos 22 
le j;tl:eiro de 18 17 . ......:.. ( Ass ign:t~ 
i;. ) Sebrstr'uo Pinto de Amuio Cor-
·eia . P or ord." m d e S. Ex. ~ " ' 

Proclamou tão be m o T e i1ente Onfra pr•-
;éncJal dos H.e<li-'S Exerci tt 'S d e S. cl:unaçiio 
'l · t ·j ,, . l 1· · t, d'o. Ge ueral "a g·es a c e I ' H c 1 issnrw. , ~;um w a n- 1 , . . 
, - . c 1 , r. d 1... 1 ! t;COJ . CUJO 
·él.ll(e e m rle.e a::; orç:1s c e n:a r Jim éem 

- ~ te rra , çnqwegacbs na l'Ha rgcm silmm a 
) J'icntal do Rio da.. P rata, . c C <\ pi - igu ai aoua. 
tio Ge ne ra l àa J>rov incia &c. pelo :w tect.:den-

., l . ( · ) . te. lJOto ~ eg u1n t e : -~ . . 

--------------------------
(•) Habitantes de Alo1lte- Vídeo ! A se~ 



E>c;liJda-
li zão-~e os 
Bra~ ilel r os 
d0 ••roceJi -

_l11~1ll10 de 
cer to Coro-
n el sôbre a 
fa lta de no-
t ic i:ls das\ 
vpf·rações 
fiO llOSSO 

~>;-.:q·ci t o. 

I'' 

'• a HrsTORJA 
Houve nes te tempo - uma air· 

cunstancia notavel, · que assá.s es-
candalisou os Brasileiros, _e a to-
dos oz mais Portugu ezes em quan· 
!o ·a se não publi carem por ]nteiro 
os oilicics que havião chegado , 
r ela tanclo as acções do General 
~~. --~~-.--~--

g uta!H,'a de vm;s:J~ pessoas, e propried ac,les he 
gara ntida pelo E"ercito Portuguez ; e ', de 
hoj e em dian te, aquel!as agi1açiks de an ar-
t: h ia , <; ne pqr tanto tempo no~ tem a!Ili g ido, 
des;:p;ueçerào di"!lt.e ·da influ encia da ordem 
·e da~ lei.<. \ io] t:.d p·<! ra o fdil •ocego de vos. 
ws la res ; . r-e ine e ntl'a vez ent re v és o con. 
teut amento e ailel'ç:lo fraternal ; e cnbrão->e 
com um véo e,terno todas as desord ens pa ssa-
d;:.s; Q povo não se ntirá lll::lis o pezudo jng o 
d;;s co t;t\·ibuiço:;s ; ' e l ! lll commerel o livre com 
·tocla s as h'l..lções , que ·vos fhi conced ido pela 
ge newsidude de 8. M. FidiliEsima , i;osso 
Rei, repa rará os ti:Jmnos , occasioaados pda 
guerra civil, e rest it uirá á ·l\ovi ncia o seu 
untigo e~p l e n dor. Os dl!ferentes ra mos de m i~ 
uha aui~IOri cbde per-sPg uirào com ri gor aqnd-
]es hotlHllls barbunJs , qne enc~ndeião as vos-
~. ílS ~e:.r;~s , e d>cv.s~liio os vossos campos; e 
n:>~ta g rande oLra da p~ciflc~:ção ge ral conto 
cum o uu x ilio de tod os os hom en,~ bom. 
f Assig n01d0] - Carloa Frederieo Lec0f: 
Jdo.r1te- \ ' iJeo, em ~O de Janeiro _ de l817. 
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Carado , e outro~ Ofliçiaes, que 
obrav:1o 'contra A rtig2s pela parte 
d~s Missõe~, aonde t-!tava a direi-
ta do Exercito do Brasil. Soube-se 
pois que o M1nistro , Conde da 
J3arca , a quem estava entr~g·ue 
aquella Repartiç:1o da guerra, en~ 
carres·:íra o cuidqdo de resumir as 
reJ:H;.õf's da campanha, para serem 
pul>iicadn-s, a um Coronel , que 
€-'ntendeu não devt>r publicar-se 
cousa algnma sôbre o que se pas-
sava na direita do Exe rcito, .. em 

- ·Missões ; eni quanto nào ent ras-
sem em acçào as tropa~, que for-
mávão a di1;ei ta, cuja vanguarda 
e1•a command~da pelo lvlarechal 
de Cnmno Correia. 

Diz-ia este tri ste Coronel que R6'flexõea 
assim o entendê:·:t; pois lhe pare- ~êbre 0 :ls-

. ~ · ! bl' sumpto:<n• e1a que nao convJn Hl' ·pu 1car as . · I ~ , . . te cedente. 
~ccões c e uma parte do l.!,xerCito _, 
ser;J qu~ a ontra part~ hoúvesse 
tatíbem operado de maneira, .qu~ 
merecesse a· pena de se J.fubhca-
l'8rn eniaõ •3S suas ncçõns. Ür e4 a. 

_ .direita do Exercito 1: ~~;, Jr;.nrgen~ 
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, tôbreaHr- do à expt>diefiD sahi'o do Rio de .Ja~ 
:radas medi- nt'i.ro. se e lle fosse ·e·in· 'direi tura'-à 
das de Le- ·· · · - · · · · 
ÇQr, &.c. Mal dona do ~ ,• par::t1 'allt dt;~e·mha'r-=-

. ·c ar, cánio sé 'lfa vic.1 d:f~tt)t' lni tJa ~tà ; 
·cheg .. ai·ia sem , à?iv•i'(}a Jüu ito· a te:'úL 
po, para hrt\r&t''de coine(;.ar as s ua'~ 

· opera<~oes ··r·la·s cantjiahha's ·-de "M.on-' 
ü~~ Vi'deo o, antés• <i{tíie· a' 'J)e~l e- ija ' priWL 
cipiass~ · no l'J'ru'gúay.';' 'Esffe • GenEi~ 
ral porta nt6·;· en-r ' vez de' _o p'ratíe'à.oi 
assim , tfüi 'd\:>se rà bai·c>a r ·' no potto 
d e Saübtà ~Gath<Úin á ; •fa·teilda súa 
iüárchá' "'pm· zet'rá ' senl •'Os' 1 J*epil'w~ 
'm·cessaÍ·1os' ~·l'e 1có ín ·ia!nlJ)rteravéts 
·di11lcultli:ü.Íes ? êl~ :ma.nell'é.t: que ·,·l .da 
rla tá d6s 'lllli m0s . e>'fH·cios ·• q rt'árrdd 
a ·sba vàh"~;ua'rdh ''. esb:ha em Casvi~ 
·]hos ,:, e: bavi'r.\' '}ál til t>~es · r. flu e bS' tld 
lJ r·1Jguáy 1;.eÍe ij ~· vtió · ; · A•Ü'l'cla nã0·- ~LÍ
rlhl:l ·•pod i"d~ 'sithi;r~·do ·R io-Gralnde'} 
ou V;illa "di!! s. ·Pe'dro. · 'Allf'gou ji €f.: 
1·8m· Lecdr·') q'ué •qiu1il!'ldo •cheg:íra. 
'Cbni ·a expedição ·á" ~ltufa de ~a·t·l-: 
'cta.<.Gat:ha:t·-1 ri':i ,'··se · f'hcóntr:í r~~ côm 
al.g·uils navios,· vindos 'c!o Río' da-

.•;"' ~ I f '' (, , r ~ 'j . Fra,üt, dos quaes r;oubera- ter 1aV1-
·r:;l.::llir. • do •na:quellàs ·pa11ag ens m:Ui • grarr·~l'es 
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tempestades; e que receoso de não 
poder fazer . o seu desembiirque no 
Rio · da Prata em Malclonado, se 
decidia a 'toma r aquel!a resoluçiio. 
Mas (a lé m de que um hom Gene· 
r-al não dê, nem dê v a de sor te al-
guma dar em seu Ütvor uma se_mC'-
]hante causal, como a das tormen-
tas, de que teve mêdo) os vasçs, 
em que a Expediçf!.o se ·emhúcas-
se, n:'lo devel·i:Io dár á costa com 
os ventos rijos, que havião encon-
trado aquelles navios, que .viHhüó 
Jo R io da Prata; pois não éra de 
esperar se perdesse a Esquadra. 
por effeito d e tornwntas já passa-
d<:Js. - Assim se discorria naq'uel-
lc lf!tnpo, uotando O!! dt>feitos doi 
C hefes . e de todos os que se ach:i-
Y.;lo á testa de qualquer RPparf.i-
Ç<1o, que fosse rPiativa flO E xerci-
to Portug-uez elo Braiil, 6 ~tlf' sem-
pre · em se melhantes circunst.anci:ts 
acontece. Todos· qut-rcm apontar 
{lt>ft:'ilos, ainda quando ig;norão mo~ · 
ti vos e circunstancias, cpreoccorrê:.. 
t·.~o, como talvez então acontecesst>, 



Entrada 
victorios<t. 
que Úilal-
inente stl 
verificou 
tm .IIJonte-
Viueo. , 

.
l\ I O CJtie em fim se verificou, roi 

qu e astropas Portug-uézas enháriitl 
vict.ol'iosas em Monte.:.Vj·J.eo aos 
20 de Janeiro deste 'n.ntio; e pélo· 
qu e j ;t se obsei·vou das differentes 
proc lamaçôes·, forão ellas recebidas 
sem hos;tilidadcs, hem l:l"sistenci:t 
da parte do~ habitantes de Buenbs 
Ayrcs; e bew corttra o qu e se di-
zi a das fot·(;a s e pe;·Linacia de Josê 
Artig-as, ét uej <1mais lhefez .aguer.:. 
t·a: SP. JJfío CO!l10 um partidario; é 
1)0f isso nH~$ mo acontece u que 
:t'l ue!le seti respeCt ivo GtJvcrno d e 
Buonos Ayres se deixotl ficar pér-
fe it<l me rit.e nedtra l ncstr1 contenda. 

N:io i•ossu de.ixb· ' de re flec ti f 
( de rasS<tgem) has duas grandes, 
e judiciosas medidas, que s~ tomá-
tão por esta occa:síc~_õ pelas trallS"' 
cri ptas proolatna.ç<Jes , as quaes 
certameate d eve riaõ de pt·oduzit; 
os mais bêneficos effeitos; laes eraõ 
os de reeonciliar aq U.elles habi t;1n-" 
tes da Ptovincia cotn os intet·esses 
Jos povos do Bra;;il; pois se na& 
po.dia du vidar de que os esqueci:-
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tnelito~; de opiniões, · ~ actos p:1h!(:. 
cos, antes ' cb entrada das Uopas 
Portug·uezas, ass im como n fran -
queza elo commercio dtwiaõ .influi~
i1a hatmonia, e utilidade commL!m 
de uns , e ou t1•os. 
· Se2;uirl'ío-se uépois v à rias i 11- Manda o 
t cllig·en-c ias ent re o Director Sil- G.enetal 

I B A D J v Lecor pu-
premo (e l1C-'nos yres, . oao lJiicar um 

. Martin de PuyP.rredon, e o Getw- Klicto,para: 
1·al Porttig·twz Lecot . E~te fez pu- manter. a. 
blicar urn Ediclo do theor sco·uinle: tr;~nqu;llt~ 

A . rn i 'I b dadeiJublt• rt. L roeu apa~tiCa pertet!- • 
.. • . . C.l. 

cente aoil mtrmgos, que roubar, 
_ou maltratar algum · h abitante paci-
fico, c i!ldcfezo em sua casa, será 
iradadrt individualmente, · não co• 
mo pl'isioneiros de g-uetra, mas co-
mo salteadores de E'stt'ada , e . per-
tu!'badotes da pnz púbi ica. 

Att. 2. Quando as rartidas; 
rl PpO i$ ·de terem comettido a!gutn 
crime con tra pacif:·cos, e i11d efe nsü~ 
habit:ln~e s de a!n·uma das t')OYOa"" 

"" ções, que e.st5.o debaixo da prcu·c-
çüu nas armas Porü,g-u(;za~ ; n:lo 
podérem ~êr app~·ehewlida.i , Ür-+ 
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se-hão as mais rigorosas represalia!i 
nas famjlias e propriedade dos Che-
fes Commancbnte_s das ditas parti• 
das, p:ira cujo fim sahiráõ clesta-
t:au)eutos fort es do Exercito Porlu-
guez, qtJe quei:nado as suas fa-
zendas, ·e escoltado as suas farni-
lias para bordo da Esquadra. 

Arl. 3. Empregar-se-ha s.uwci-
ente numero ele pessoas de confian-
<;a, para ~'igiar pela seg-urança ~ 
1.nwquillidacle, e para patic iparem. 
aos Commandan ies, que lhes fiu;[-
rem mais proximos, uma relação 
clrcnn~tanciada, · que es LE's trans-
mitt.i~·flo ao Qun:·tel general, dos 
excPs~os comeLtidos peh.s pal'tidas 
dc;s inimig·os, .contra os ditos habi-
tatJtes pacil'icos , e das ,pessoas, 
de rj'ue ·as mesillas são compostas 1 
para que se adoptem w..! ssa conlor-
u1idacle as medidas nece:.::s:1rias. 
~ rt. 4:. O presente .Edicto se-

ti commtmicaJo, e publicado e:n 
todas as rovoaçues, sujei las ás iH-
mas Porlug-ue~a~. 
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Resposta do Dlrector Supre-

mo ao Edicto acinta. 
Ao General Lecor. 

Senhor ! acabo de receber @ Segue· se a 
:Bdkto de V. Ex." ' datado de 15 wposta:to 

. ' . . Ed1cto &c1 de Feveren•o. O seu extraordmano 
cont'eudo pôz fim a tod.as as minhas 
espe-raxtçéts de poder ~onservar al-
guma · sorte de harmonia com v~ 
Ex.'.':, e cóm as tropas de seu com--
Inando. V. Ex ... pertende que tem 
direito ao territorio, que occupa, 
ftindado na protec<;ào, que lhe dá; 
e sôbre esta báse conta com o con.o. 
-sentimento dos pontos subjugados. 
Os vétlentes Orienta.es (habitantes 
~a . mat•gem or,iental do Rio da Pra-
ta) tem resol~ido provat· que as 
forças de V. Ex." não são capazes 
de lhes d:.ír tal protecção; e n t=>ssa 
confol'midade tem emprehendido , 
hostilidades , úorHra afJuellas m<~s.:. 
mas povoações 1 _que V. Ex.a con-
fessa mn.ntet' em estado indefezo, 
ao mesmo tempo que pertende su-
jeita-las ao seu j.ugo. Para encher 

TOMO X, C 
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este vacuo <le ·poder, appella V. 
Ex." para o estranho recurso de 
mal entendidas represalias, e para 
outro ainda mais estranho ·de de-. 
clarar que os defensores ele sup.s li-
bet·dades não são outra coisa mais do 

. que . salteadores de estrada. _ Quan-
to ao primeiro, estas magníficas 
promessas de protecção mpito m~l 
se accordáo com os actos de yio· 
]encia, que V. Ex." comet-te con....;· 
tra as innoce,-Jte>s familias de vo&-
sos inimigos. Taes actos 'de violen..-
cia não .tem o9-E:Jjecto, e sótuente 
.contribuem a fazer a, gue1~ra mais 
sanguinolenta, e chocante á huma-
nidade. As .t:'lrnilias, que V. Ex.·" 
manda para bordo de vossa Esq na:-
dra, augmentaráõ as vossas des-
pezas, perigos, e dilJiculdades de 
prov~r á sua su bsistencia , ao mes-
mo tempo que deixa os fieis Orien-
taes livres de cuidarlos, visto que, 
expondo as suas vidas pela liber-
d,:.Lle de sua patria não silo j;{ res-
trictos pelo-temor de sacrificar suas 
üunilias. As fazendas d~;:§..truidas e 

\ 

,) 
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queima.~-{l~ ; "P,OI , N'o. -~x; a ffirão u~ "-
mal :mul , g-ran~\e. ao pa1z, a 1que. \.1 

. Ex. a \ se des~ÍJ?a rtfr a· VO~Sé}. pro ter, 
ção; _porém :qip.gu~m sqffr~d . t_anto; 
comisso como ov.osso ·mesm0 Bxer:-: 
Çi to, ' c pj'os. ine~t.i.J;rten tos s~·;Qào p9-, 
dem . o.pter .. de , c_ampos· q,u13imados, 
e dystr.uidos. ; r: elo que respf!i t <_!. ;1.0 
segf1IJdo_; corp ,q\]e fli.re!to podf:l ,V. 
Ex.: declarar pq_r,s9-l t,y~doÍ'ei? 9s .h::t> 
~itan~es . dli. Ltpn , paiz, ql!ft.fa~ •. u~~. 
dos ;t~Jeià~S g.yrah~ente p~tp.1jttic)o~l 
entr~ .asr ~ ~ç.Re~, gara Sf'l , qeféndei 
rem . .'·de.dnjys.~os a,g.resso ~ ? ,Os 
Fran~-e~esr_, _ ,qHand~ .. occ1:1párã,o .. ~ 
~espa:n~a ;) .çon~etterão tod?- jl so.r-. 
tç dE.Jr ~ctç>s , d 1~. violencip., con.tra J>O.i 
yoações . indefezas e, o .que .. m0-is, 
l1é , ,. , os l-lesp,a1~hoes fizérão! o !nes"' 
mo com se.~s ,P~qp1;i~s CO!PPf\trioi 
ta~, em or<'l!')lJl ~ p1;\v,ar seus i_nimi-j 
gos dos recur~<;Js ; · ,e.fprão .9.~ Fnm .. 
cezes declar?-dos por isto .salteado,.. 
res de estrada? · 

O Edicto de V. Ex. a ,proya 1 
que ~ós . esta,v~is pr~pa ra çlos para 
tratm· os Arqericanos, _d,<;1- \mesma . ./ 
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fol'ma que tem feito os 'I~Ei's{ià'iihóe~; 
e que 'se tenta excluir. éstes p~izes 
ílaquelle l(zy-lo, que, no· meio das 
d esgraças \ da ·gtieúa ;· 5e· 'Concéde 
J) f lo rlfréito dhs gentes ás Nações 
helliger'á-ntés. •Mesmo · s~ Orienta .. 
listas ~rão ' fósse in ; '. como .d ~ f.\cto 
s~9 ; nossó"s_ iTi11ão'sj; a· u;Jilc'4 ·'tazãã 
de sererh vizinhos 'authm'izaríá esté 
GGverno a' irrt'eres'sat-'se ' com' tocl d-
ó se1:1 pod~r a favor delles; poTque 
pertencf a todos os Estad.os -civiJiL 
zade'~; ini:l'istinctamenlte ,_ vingar a 
inhacÇãb de üni, direito; Pói'ém ·eu 
tenho já iilfo-r!nado · a.V. ~ Ex.'"'; que 
os' habitantes do te rríto:rio Otie11· 
tal, 'retiirando-se dé stfa 'dep!endetF 
c ia de 1certos , Gdverrfos .I n'ão tem 

' ' p--retendido disso-lver ·'Os seus laços 
de unidade 111úr.a'! .co'rn .o res(o de 

\ 
se us · com piüript:as ~ coíu quem pro-
testão ·tle · novh ·desejar fortalecei 
a·s suas! · re l it c;ões · ~ ;..e que à demar-
€a<Jío de limites·, cor·J?Or'dud ~J pelo 
tva·c'taclo de 18 J 2· _, foi' celebrada 
cem todas as províncias ; e pel~ 
n1esma razão tenho eu consta:It~e'" 
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mente reprezentad<;> COT)f.ra SUa no-
taria violação. Os, O,rientaes man-
tém a sua causa, e ao mesmo tem.:. 
po a das povoações Occidentaes; 
e por isso tem elles s1do , , e sen'ío 
!ajudados por esta Capital, a_té fJ ue 
V. Ex: eva.cue. um territorio, ,.de 
que não tern tomado posse; se n;lo 
por violencia. Em quanto V. Ex."' 
fizer a guerra com dignidade, c 
conforme ao. díreito das gentes, se 
observará de nossa parte um com-

, portamento correspondente; poré m 
· se· V, Ex. a puzer em excuçi'io os 

ameaços, contidos no vosso Edicto 
acima., protesto a V. Ex/ que de 
minha parte exercitarei mais do 
que rigorosas represalias , execú- -
bndo sôbre três dos vassallos de 
S. M. Fidelíssima o mesmo tracta-
mento, qüe V. Ex. a . fizer a um 
dos Orientaes. Para este fim te·nho 
feito arranjamentos , de maneira 
que se mandem para o interio r na 
gnarda de Luxam todos os vassal-
los Portuguezes ; ainda que seja 
extr~mamente ptnoso· sujeita-los a 
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este iricoriveniente , porquanto , 
visio o Edic'to de V. Ex.a ~ esta 
medida se fêz necessaria- para a se-

. gurança do Estado &c. &c. 
Reflecções· Para mostrar porém a grande 

sobre 0 ca- e uro·entissima necessidade de des-
racter, ma- . ::> , .· 
;Jeira t..le tri.nr e debel lar completamente as . 
pensar, e o- foi1ÇilS ela C] uejle Ín t'rUSO protector d~ 
lrar cle M~ semelhantes p~:JVos o fanfarrão José 
ligas. Artigas hé ufil que de passageni 

se diga t.ãohem agora alguma coisa 
que 1 enha corrélaçãn in'teressante; 
e por essa razão direi que este ché-
fe não s'endo todavia absolutamen-
iP- nescio; pois se via t~r elle ai..: 
gum 'talf'nto, arregimentando toda 
'a sua gente, dando-lhe Officiaes 
&c. tinha urh desmarcado despotis-
·mo, e ambi(;:Jo·, COm ·que faZiét á 
desgraça daquPHes povos: prirnei-
:ra mente porqu e , reu1~indo em si 
todos os pód e1:es ~ exercia um go-
' 'erno ·Ínie'iramente tyrannico ;· de-
pois, ' p1elas discussões, que tinha 
cc•m 0u iros povos, éra obrigado a 
·consH·var tropas núrn~rosas , que 
~rão outr.os tantos. braços arranca-
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dos á cu'ltura, ·é que se sustentá.:. 
vão á c·wsta dos habitantes pacifi-
cas; ; e por isso tinha como .inimi:. 
go ! o Paragua·y ; e ainda me_smo 
Corrientes , que, com outros. po-;. 
vos, soffrião ·cle má vontade o sett. 
jugo' por não lhes. ser livre o com-
merciar uns com outros, havenJ.o 
graves tributos até sôbre a pas·sa-
ge!ll dos · gados. Além disto elle 
não toleráva que deixasse.m de to-
mar ~ o seu partí'dci; e se, quando 
entráva em alguma· poyoação, pro~ 
curáva evadir-se-·algum habitante, 
mandáva logo fazer-lhe. saq:ue em 
se.tls bens. Este comportamento e 
conducta' barbara, que se fazia . vêr 
mesmo de suas cartas authografas, 
o dáva a colihecer como· homem 
perigoso, e a (]Uem por conseguin-
te éra preQizo tirar, quanto antes, 
os meios da_ progredir •a fazer mal,. 
visto . que se. não limitav-;1 sómen.te· 
aos povos, .em que já tinha domí-
nio,. ·e Ützia governar, m.·editando 
sempre no ,modo de tyrannizar ti'ie-
bem os outros. Já em 15 dé Julho 
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de 18 1·5 escrevia· elle a André Ar~ 
tigas, que p~ocurasse os meios ·de· 
revolucionar o Paraguay, e os In-l 
clioil das Missoes; pois ainda · que 
11fío estava em estado de sustentar; 
estes ultimos, com tudo havia de· 
encommodar com isto muito aos 
Portuguezes, a quem algum dia os: 
Orient::.es poderião ostentar a sua. 
grandéza. Emquantç aos subalter·! 
.:rws deste mesmo Chéfe, além de. 
serem máis violentos' e mal conl-' 
portados, érão ignorantissimos. 

Pela segu·inte passagem se po-1 
de ajuizar da moralidade desta tro·· 

. pa. Houve Llm despacho de André 
.Artigns a José Artigas, ácerca d~ 
mna desm·dern, que tiverão os do 
se u com mando com a gente de .Cor~ 
>"i cnles; e he o f]tJe se seg-ue. "~Não 
be por. isto que digo a V. S. que 
dt>i:xem de intentar~se algumas ]a~ 
droeiras, e vilhacadas , mas não 
Pm levantamento: eu conheço mui 
bem a meus paysanos, falia, da sua 
trepa, e o qu;mLo são aplicados ao 
f urto. · H · 
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Por este tempo achando ~e a Acçã~glQ· 
fronteira do Rio grande de S. Pe- rpJOsa dos· · . . I l ortngue• dro exposta a ser ll1Va.C!IC a pe OS zes co'm-
dois pootos de Pelotas, aonde ha- mandados 
via immenso numerDrio, e pelo de p~rJoaq~im 
Taim até á Villa do Rio Grande J OIIveua 

· . ' Alveli &c. por haverem ficado desguarnec1dos 
o fol:te de Sane ta Thereza, e o Ser- ' 
ro Largo: o que sabt;ndo os insur .. 
g·entes, destacárão grossas patru-
lhas, e inLercept:iraõ a communi-
caçaõ do Rio Grande com a pri-
meira e segunda columna' entn(-
raõ em' S. Thereza, tom áraõ 4 pe-
ças, leváraõ alguma coi~a de pou- · 
c,o valor, e no Serro Largo entrá-
raõ 300 homens, saqueára<') tudo o 
que valia alguma coisa, escapan-
do algumas mulheres, e entre es-
tas a do Por.tuguez Bento Gonsal-
ves, dizendo A'rtigas que logo que 
a sua cavalbri.a, se refizesse de for-
~as por meio de descanço, e tra-
t.ameBto , faria a in vasatl do Rio 

-Grande, a fim de· ter com CJUe pa-
gar á sua custa tropa. Por€m o 
Teneute General .Marques , Com~ 
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mandante da fronteira fez que, por 
meio de s~as medidas e pl'oviclen.: 
c ias dadas a tempo~ se tràctasse 
log·o da clefeza do inimigo, recha'"-
çan-do as suas tentativas . . Foi por 
esta · mesrna occasiaÕ que o Briga~ 
deiro, ·Chéfe de Legicrõ ele S. Pau-
lo, Joaqnim d'Oliveira Alves esj 
c-reven áq uelle mesmo Tenente G~..: 
lleral, Commafidante da fronteir;a 
do Rio Grande; Manoel Marqu~s 
de Sousa , por cüjo •tbeor ' se . pode 
adiantar alg-uma idéa sôbre o esta-
do. de defeza naqueJ.J~ tempo , · ~ 
por a q uellas partes . do Brasil. .Diz:..· 
lh e· poi's que tendo sabido que Ar-
tio·as havia separa<do um ·grandé 
c~~·po par'a se lhe ~ppot·, acontecê-
ra que por meio ·de 500 homens., 
1 oo de infantaria da Legião de s~ 

, Paulo, 2 peças·, : 60 dragões, e ·o 
r eslo' de guerrilhas,. Artigas fôra 
baLidto,. cobrindo-selde gldria a:quel1. 
la infant:eria da Letgião. Tomarão-
s'e-lhe· ·1500 cavaHos., a carret:ilhà 
d e Aí-tigas' , mui(o ' armament~ · , 
despojos &'c. PoréJn CJUe no dia ·4 
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de madrugada, antes do to·que da 
alvorada se achárão acometticlos no 
Cªmpo de Catalão por 3$500 ho-
mens; mas t,al foi a disposição e 
brabura das tropas, especialmente 
da infanteria, e artilheria da :Le-
gião de S. Paulo, que o :inimigo 
foi completamente derrotado. 

Tomárão-se-1he 2·peças de bron· 
ze ,- as unicas , que trazião , 5$ 
cavállos ; muito armâmento, caixas· 
de g-uerra, um estandarte ; e ficá~. 
rão perto de 300 prizioneiros, en-
tre os quaes um Capitão, dous Te-
nentes, trez Alferes &c. 

Morrêrãb mais de 700 homens 
do inimigo, e d'estes muitos Offi-
ciaes, mas os trez Commandantes 
se escapárão, , que erào Verdum, 
La Torre, e Mondragon. Mo rrê-
rão 3 Officiaes Portuguezes d'in· 
fanteria, e dragi'les , e o Secreta-
rio d'este ultimo •corpo; assim co-
mo alguns . officiaes il!1fe riorfs,. · dis.; 
tinctos poP sua bravura militar: o 
destroço porém, feito ao ·inimig0., 
cubrio as tropas Portug uezas da 

'' 
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mais assignalada gloria, e distinc.: 
ção militar. 

:n~ rere-s_e a A coa tece por este tempo are-
Rev)oluçao volução de Pemambuco , a qual 
ele I ernarn- , . . . · 
puce. se propagou as 6 provmcias VISI• 

nhas do Rio Grande, Paraíba, Cea-
rá,. Maranhão, TarnaracéÍ, e ·Pa-
rá. As ·causas d'esta .gTande coin-· 
moção se attribuem ao universal 
descontentamento, que havia pre-
valPcido por algum tempo entre as 

. tropas, e milícias, e eiltre o povo: 
11as tropas • porqae· não recebiào 
os seus soldos, nem meios alguns 
de subsistencia; e no povo ., pelas: 
pezadas contribuições, e excessi-

• rv • I vas conscnpçoes , que ngorosa-
mente se lhe havião imposto, pa-
l~a a meditada conquista no Para-
guay, e Rio da Prata, no que o 
po\io. do Br_azil não só não tinha 
parte, mas a julg·ava contraria aos 
seus interesses. Esta revoluciio ha-
vendo sido, há muito, pren1edita..: 
da, um accidente precipitou a sua 
exec.uçào. Porquanto havendo um 
Coronel dê um R~gim e.nto . accusa-
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~o por alguma causa' ' qüe ~e igno! 
távà, ·à um de seus Offic1aes 1, i:Jà 
·parada, de ·ser ti'aidot, e achan-
·do-se este Uffici'al reà'hnente imp-Ii• 
·c a do na conspiração , imaginou q 11 e · 
es.táva descuberto, e que este era 
o si'gnal para a matança, pelo que 
tiro"O 'da. espà:da, ·e estendeli por 
terra morto o 'tal 'CoroneL Todril:o 
os sinos · a reb'ate, ·e a popülttção 
da Cidade, assim c'omo ·LJ.s tropa·s, 
·se Jevan'tárão, 'Cle cúmmum -co·nsen-.. . 
t'ilnen'to~ aprehendê!'ão ·os navios, 
que esta:vão no rio, e li·rarào-1he:i 
as p·eças, e muniçõe's. Oeu-se ·n.ma. 
büsca gera-l , para tomar tçYda a 
SDr'fe de armas. DetetminotHse um 
rigoroso embargo em tod0s os na"" 
'vlos estrangeiros, ·que 'Se achavaõ 
no porto ; -e so hotwe um , 1 que se 
e,;adio a· es'ta medida, o qual vi .. 
liha a se r l.JIÍI n·avio Ingle~, · cha-
mado 'Rol\'rena, que foi levar estas 
novic,lades :-ís 11has do Golfo Mexi-. 
to. - O ·Governo de Pernambuco 
ào prin•cipio cuidou em resistir ; 
porém ·achou-se que toda a fot-ça, 
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em que podia coQfiar , constáva. 
unicamente ·de seu estado maior 
pessoal. Retirou~se ao .' ~'~rt'e , .~9n:
.de _(oi obrigado a rencler~se no dia· 
segui.~ltt;>. N aõ fo~ potém molesta-
do e~n spa p~sso!l, ou propri~_dade ~' 
e se lhe copcede~1 tempo, ,para .ir, . 
como fez, para o Rio de J aneir<_:>.• 
,A gente do çaq1p9 de toda~ . as clàs .. 
ses se vinh.a aju~1çtandp na Çi_dade 
de Pernambuco enthusiasta na cau-
sa, q~e .l)arecia havei' sid'o o_rgaÍ:Ü .. 
zada por um,a :consideravel, ~dus~ 
tria e habilidade. Convocou.,se um · 
Congresso; : por~t~, no ent;:t.tÚ~ :' 
tómou : o.,goverqq ,dos p ,egociqs urq. 
commité , . a cpja frente ~~ pqz Po~ 
mingos J.o,sé Nfar,t~p·s. , ., 

. A Co~~t)tuiça?, des
1
tinada p,a.-

ra 9 pai~, foi lo_go ,publtcada.; e .as 
suF~s1 bazes se t eftmdiaõ nas iristi· 
tu] f/les ~ porque se govern:ivaõ 0$ 

Estados D nidos ela A merica Se-
ptentriona.J; . ~ saber libetdade de 
consciencia, .e illi~itada franqu,e• 
za de commeróo. · Estás pois vi~ 
n'haõ a· ser as su~s prio~ipaes dis• 
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posições. -~ste .grande aconteci-
·. ~en to foi ;~x·ep_u ta do sem effusaõ 
de sang.ue, ·l·exeep.to 9, 'ou 10 in-
dividuas,. q!Je pere.cêraõ no primei-

. ro momento da insurreicaõ. 
. O Go~erno ma1s q u'e lndo h a-

. via concorrido para indispôr con· 
tta ·si os Pernambu.canos ,· e ~eus 
visinhps; pois havendo inipruden-
tementt> tentado estender a sobe- , 
rania de Portugal a algnns territo-
rios Hespanhoes de sua vi si u hança, 
tirou desassiz\ldamente ·as trop:;ts 
.dlil suas provmcias, .para as man-
:dar para· Monte Vídeo a fazer a 
conqilista. No . entanto o pártid~ 
patriota tinha seus. Emissari'os, e 
arpigos, que machinavão no Bra:-
sil, aonde o povo havia j<( colbi.do 
faisca da tocha da liberdade, que 
se tinha accendido por s~us visi-
nhos.: formou-se uma cons piradto' 

I / ./ ~ 

q ll e pelos seus resulta dos mostl'ou 
flUe o Governo apé'nas tin·ha alglJlll 
amigo, qne a apoiasse. · "'" 
· Foi por ·esta ~poca qne haven- C elebra-se 

do El-Rei de Portugal~ .Brasil, e a at;clama. 
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Algarves destinado odia 6 do .r:nez 
.de Abril deste anrio para na Gôrte d<1 
Hiude Janeil'O set• celebra da él. pübli-

. ca éeremooia da sua'acclamaçiio, na. 
forma practicada por seus A ustos 
Pre·dec.r-•ssores; e tendo sido esta 
Real deierrninação communicada 
aos He:tinos· de Pottog·af, e A lgat-
ves co111 as competentes Ü'istruc·-
ções. designá;ràlo os ·mesmos Gover• 
rradores·aqueHe dia 6 de A brit,. p!'-:-
ra se dar graças ao ~Jifssimo por 
este fausto moth-o, e todas aqueJ~.. 
las demonstraçõ-es públicas , que 
este objecto exig·ia de LJ.m povo, 
:fidelissimo aos s:eus· lea~timos e ama .. 
dos Soberanos em todos os tempos, 
e idades de sua dynastia. J uncto~ 
por tanto os Mern bros do Govet·· 
1~, a Nohrezw 7 o C0rpo Diploma• 
hco, e gTau•tlé concurso de pevo; 
nesse àf.a ~t tarde na majPstosa Ba .. 
zi.Jfca de· Sancêa MaFia Maior, .se 
entootl com a maior s0lemnidade o-
hyrnno Te Deu:m LmLCbamo:~ ; e 
acabado q.ue foi, derào·, além do 
Ca.stello de S .. Jorge, e ouüa.s for .. 
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·blezas' e as e til barcaÇões de guet• 
ta, salvas e descargas todas astro-
pas de linha 1 e miliciás desta Ca-
pital, reunidas em g·rande paradà. 
no Terreiro do Paço, Rocio , t~ ruas 
adjacentes , sendo com mandadas 
pelo Marechal General Marquei da 
Campo Maior; o qual á·caba.das as 
descargas , levantou i1 vo~ dando 
vivas' a S. M.; que forão repetidas 
pelas tropas, IIO 'Rocíq, e circuns.:. 
tantes~ Depois desta funcção mili-
tar applatiso do poVo, e uma salva 
d'artilheria do Castello, ao fechar 
da noite. se illuminou a CapitaL 

Neste .mesmo tempo; haven• Appl~~1má 
do-se a.nnunciado em Londres que coroaçaode 

11 ., . . d 1. h S.M.&c. 11aque e Ja menciOna o c 1a se a-' 
via determinado na mesma · Côrte 
do Rio de Janeiro a coroação de 
S. lVL , se cantuu tambem naq uel-
Ja Capital; em ullla êapella Portu-
gueza .nm solemhe Te Deutn ao 
Todo Poderoso em acção de graças 
pelo feliz ~lcontecimento do nies· 
1ho objeclo referido. 

· Proseguião entretanto por es• 
ToMo x. D · 
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te tempo os resultados da.quella 're;.; 
volução de Pernambvco, fazend0 
publ.içar a seguinte. ordenr do Go-
verno Provi_sorio, estabelecido . pe-
los insurgentes d'a mesma Cida:-
de: ·- . 

Consequen- " Sendo muito conforme ás re~ 
ci~s ~a te- oTas da l)rudencia l~rincij}a)mente 
"t'olucao de b r ' . ~ 
Pt:n{ambu- no estado actual das c_msas o nao 
co. perrnittir-se indisünçtamente asa-

bida de braços, e fundos., que ·de-
bilitem a causa da Patt·ia, e con~ 

' vindo 1 mais ter garanüa solida , 
contra as invast'>es, que a . Côrt(f 
do Rio de .Janeiro h,aja de fazer <Í~ 
pessoas, e bens dos patriotas des-
te Estado, que se acharem nos do-
m inios da dieta· Côrte, ou nelle~ 
tiverem fund os ; decreta o Gover-
no Provism:io, e tem decretado:___. 

1.. 'J\ienhunl habitante deste Es-
tado r,Õderá delle sahir·, sem per• 
111 issão do Governo , a cuja d iscri -: 
pção ~ca permitbir ,. ou naõ a di-
l:Ja. salfi.da. ' 

2. A permissaõ sed snpplicada 
p~el.a secretaria do Govemo, e uma 
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vez··co'nced:id-a, requerer-·se·ha pe-
Ja do Expediente o precizó des-" 
pacho , observando as fórmas le-
gaés. 

'3. ' ~ todos os que sem m·dem 
se auzentarem' seqúestrar-se~hão 
tàd'Ós qs :bens, que possuírem, os 
quaes seraõ· in{'entà:riados ·~ e en-
tregués á Commissaõ, que o Go· 
verno· nomear para :i sua adininis· 
trac'aõ. 4: Os rendimentos dos clidos 
bens, durante o sequestro, s·e ·não 
Y:o'ltarem dentro de um ánno, se-
rão applicados para a defezá do 
E_stado, e com elle entrará a Com-
missão pa'ra o Erario, na f6rma das 
mais rPnrlas páblicas. 

·s. Os Patr'iotas, a qt1em o'Go- ' 
verno non'lear para a j)l·edictà Coin:.. 

, missão·, a exercitarão em quanto 
Be não ordenar o contrario. -

6. Tocl·a a propáe dadê do Go-
verno Portug- uez , que se averi-
goat· exis tir n'es te Estado he ig ual- · 
mente e mbargada, para a ~egoran
ç:a· ·da P'ropriedade· dos l'lossos P:a-

• 
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1 riotas, que haja de ser embargà• 
da pelo Governo Portuguez. 

7 . Para se vi r no conhecimehto 
, (ias dietas propriedadt:'s, sé )·ece-
bPrão na Contadoria do Erario as 
<.leclaraçües juradas dos Patriotas t 
~m cnjo poder se achatem, com. a 
comminação da pena do tresdobro, 
contra os que occultarem a ;verda-
de; metade par.a o denunciante, ~ 
metade para o Fisco do Estado .. 

8. As declar;HíÕPs deverão ser 
ff'il.as no prazo de 15 dias, depois· 
tia publit:açào d'esta , findos os 
quaes, não servirão ~ara re .. . 
kvar a pena incursa. ' 

9. As dt>nu11cias serão recebi-
fias na Secrt>taria do Expediente; . 
e , para sua devida verificação , 
scguir-se-hi'io os meios de direito. 

10. O embargo durará sómen~ 
1 P. e111 quanto o Govemo PorLug·uez 
nào mostr;u, que adopta medJdas 
dt> libt>rdade, e boa fé, izentando 
<le rostricçõt>s as propriedades de 
noE"sos Patriotas. 

11. A adwiuistraçfio das pro~ 
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priedades embargadas aos vassallos 
Portuguezes, e a a pplicac;ào dos 
i>eus rendimentos serão determina-
dos na fórma dos artigos 3, e 4 do 
presente decreto. 

12. Os rendimentos , proven i Pll-
tes de interesses'- que ós Vassal'los 
Pórtuguezes, e embargados neste 
paiz, possão ter em na vi os, nào · 
stto comprehendidos no art. 4, por 
ficarem pertencendo, em ben eficio 
da navegação, a seús proprietarios. 

A ppareeeu então uma. ordem ~ontinua
do dia, publicada pelo ajudante çaodas_pro-
d' d d G I 'r. vtdenc1as e or ens o enera , em que 1a- m ed idas 
zia vêr, que constando-lhe que en- paniut ica~ 
tre os nascidos em Portugal, e.Bra- u~ rev olu-
zil havia alguns partidos, fomenta- çao. 
dos tah·ez por homens malvados 
com a louca esperar:ça de t.irarem 
alguma vantagem das Uesgraças 
alheias , sem se lem brarern , de 
que todos somos Portuguezes, to-
dos vassal'los do mesmo Soberano, 
todos concidad:los do mesmo Rei-
no unido,, e que nesta feflz união'· 
igualando, e ljgando com os mes:- · 
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n1qs laços sociaes .os de um, e . de 
outro continente, so ~e-ve divid.jr 
e sepa1:ar aos que tom então tão_per-
niviosas rivalidades. De~ejando pois 
S. Ex." que sentimentos e idéas 
tão ~rradas, e tão fora de tempo 
rJão coní<lminem a tropa, I)'landa 
recomm endar aos Senhores Offi ... 
··da es , 'e a todos os que tem a hon-
ra de ser\'ir debaixo das bandeiras 
ele S. M. Fidelíssima, que, guar-
dando a subordinação estabelecida 
pelas leis militares, vi vão entre si 
na melhor harmonia e amizade , 
nffo tractem, nem tenhão socieda-
d e com estes lJün1ens impestados, 
que pertendem engana-los com fal-
sas suggestões; e que se persua-
dão, sem a menor exhitação, que 
o lug ar, em qu.e cada um nasce, 
naõ lhe dá merecimento algum ; 
13endo o amor: e fidelidade ao Sobe-
~·a~JO, o patriotism.o e observancia 
das leis o exacto cumprimento do 
que devem a Deos, e a si mes-

· mos, e aos outros, os tal<"ntos, as 
,nqbr_es qualidades; que de~tinguelll 
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CJS homens; em·bora nascessem el-
Jes na Europa, ou na A merica, 
na .Afri€a, ou na Asia.&c. 

Seguio-se depois o fazer ver . 
ao Capitaõ General de Pernambu-
co o ultirnatum elos Patriotas no 
theor seguinto :·-

Os Patl'iota,s sabem appreciar 
as qualidades pacüicas de S. ·Ex.", 
que niovido pe>r máos Conselheiros 
nos qu~ria submergir em todas a~ 
desgraças. Nós pelo mesmo respei-
to a S. Ex."' daremos seguran(;a a: 
todos os indivíduos, ·que o acom-
panharem' e debaixo da nossa pa-
lavra promettemos que tanto a sua 
pessoa , cotl'\D essas outtas seraõ' 
salvas de todo,s os riscos; e perig•os' 
com as condições seguintes: -

l. a Que a tropa do paiz' que· 
se ache na For,taleza do Brum saia: 
com suas . armàs, para se ü,Jir ao' 
corpo, que se postar em certa· dis-
tancia da mesma Fortalt=>za , no 
1Jermo de uma hora·, dep'ois cb re-
cepçaõ des-ta:. 
1 2."' ·Que· u:rh·cOI po de tJ!opas ·Pa 
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triotas entrará successiv:amente na 
dieta Fortaleza , para tornar posse 
della, em nonw da Patria, e este 
corpo irá encarregado da protec-
ção da pessoa de S. Ex.~, e da-
quelles, que lhe forem adherentes, 
ou o quizerem acompanhar. 

· a. a Que os Patriotas lhe a prom-
ptarão, o mais breve possivel, pa-
ra o seu transporle para o Rio de 

·Janeiro, uma Embarcação de suf-
1ici ... nte capacidade , na qual S. 
Ex." será obrigado a embarcar co~ 
as pessoas de sua companhia. 
' N<''ío sendo admittiqas por S. 
Ex. a estas trez. condições, os Pa-
triotas declarão, que não respon-
derão mais pelas consequencias , 
ainda mesmo as que tocarem . na 
segw·ança. pe~soal de S. Ex. a sua 
fàmilia, e eompauhia, protestan;--

. do não admit lir ~Jenhuma negocia-
ção em diflerentes termos, 

A resposta h a de ser dada den-
tro naquelle mesmo. prazo de uma 
h<Ha ·, que se prescreveu para asa-
hj_da q ,~ -,tropa do paiz, que se acha 
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na Fortaleza. Dado no Campo do 
Patriotismo aos 7 de l\1 arço de 1817.-

( Assignados) OPadre João R.i· 
beiro Pe~·soa. Domingos José .Mar· 
tins. Manoel Corrêa de Araujo. 
A jsto se seg·uio logo ,a Resoh-.Çáo 
do Conselho de Guerra , c'onvocada 
pelo General de Pernambü.co , pa-
ra capitular com os insurgentes. 

Aos 7 de lVlarco de 1817 sen- . Concor.de 
do propoÚas em C~nselho de G ue r- oCpliu~ã aRdos . letes e-
ra as propoSH(Ões dos Senhores Of- voluciana-
ficiaes, que estão á testa da revo- rios. 
lução desta Capitania, assentárã.o 
uniformernPnte o Senhor Marechal 
José Roberto Peveira da Silva, o 
Senhor Brigadeiro Gonçalo Mari-
nho de, Castro, o Senhor Bri gHdei-
ro Luiz Antonio de Sabzar Mosco-
zo , e o Senlwr Brigadeiro José 
Péres Campello, que- não podtão 
(l e ixar de adrnittir-se as ditas pro-
posições , por nãÓ haverem nem 
brac;os para a defeza da Fortaleza, ' 
nem muniç?es .de boca, e de gnPr-
ra , não podendo ter outro exito 
qualquer tenta_tiva de res.istenCia, 
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~e não para d~'rramar-se sarigué' 
inutilmente; e conformando-me P.U• 
com este parecer, mandei lavrar 
este termo, que todós assigrHÍrào; 
com dec!ara((<'lo porém, que as fa-
mílias daqueHes <Dffioiaes, que me 
àcornp::toharem , serão illezas em: 
quanto ás suas pessoas, proprie-
dades &c. .J 

· E\l eição Foi então que se elegeu um 
doG~verno GovPho Provisorio em Pernambu-' 
ProVIsono. - . 

co, depois de expulso o Goveroa-t 
dor ]ldo po\'o; e a sua formalidade ~ 
C · I 
101 a que se"' segue: ~ 

N ós abaixo ·assignados , pre-
s.entes para votarmos na nomeação. 
d1~ um Govei:no Provisorio, para 
cuidar na causa da Patria, decla- ' 
ramos :í. fa·ce de Deos, que t&mo!; 
votado , · e nomeado os· cinco Pa~ 
triotas. sPguintes da! parte·. do Ec-
clesiastico o Patriota João H.ibeim 
Pessoa Montenegro; da parte mi- · 
litar o Patriota : Capitat) Doming-os 
The._o_tonio Jorge Martins Pessoa; 
da parte (la Magistràtura o Patr.io-
ta Jo~:Sé Luiz ·de· MendGnça. ; d~ 
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parte. da Agricultnra o Pa,triota 
Çoronel Manoel Corrêa de Araujo; 
e da parte do Comn:tercio o Patrio-
ta Domingos José Martins; e, ao 
mesmo tfHnpo todos confirmamos 
esta nomeação, e juramos de obe-
decer a este Governo, em todas 
as suas, deliberaçÕes, e ~rdens. - ,-
I)ado na Çaza do Erario ás I 2 ho-
ras dq dia 7 de .Março. de. 1-817 
&c. A,ssignarão-se' então 1·7 Vo-.. 
gaes, Constituintes claquelle Go-
verno;. e em nome. dos Governado-
r es Provisorios, que são os mes-
mos, que havião assignado o Ulú'-
matum a cima, se fez publicar o 
Manifesto de seu Governo pelos 
ter,mo~ seguintes: -

A Prov.iden<{Ía Divina , que Medid as .de 
pelos inexcrutaveis desio·nios sabe pa<:Jii c ;~ ça à 
' l . I l ~ · · . . e de b,mlJO-extra 11r c as lrev.as a uz rnm s ,v!- nia . . 

va, e p ela sua infinita bond~1:de não • -' 
p e rmitte e xistencia do mal, senão 
porque sabe tirar dcllr~ rnaior bem; 
e f~ licidade , consentia que ai-
Kun~ espíritos indiscrutos, e inad-
y~rtjdos de que grandes Ü1cendio,s. .• 



~s ' H ... s T ·o R r ..1 

se podem originar de uma peque-
na faisca, pt;incipiassem a espal~ar 
algumas sementes de um mal en-
tendido ciume, e rivalidade entre 
os filhos do Brasil, e da Europa, 
habitantes desta Capital, desde a 
época f(m q ne os encadeamentos 
dos successos da Europa entdrão 
a dar ao continente do Brasil a-
quella éonsidera·ção , de que elle 
era digno, e pará que não concor-
rêrào, nem podiaõ ·concorrer Bra-
sileiros. Porque; !que culpa tiveraõ 
estes de que o Príncipe de Portu-
gal sacudido da sua Capital pelos 
ventos impetuosos de um .. a invasa~ 
inimiga, sahindo faminto d'entre , 
os seus Lusitanos, viesse achar o 
abrig·o no franco e generoso conti-
l1ente do Bt·asil '· 1 e matar a fome, 
e até á sêde na altur:t de Pernam-
buco, e pela qnasi Divina Provi-
dencia, e libera.lidade dos seus ha-
bitantes? Que culpa tiverão os Bra-
sileiros de que o mesmo Príncipe 

_ Regente, sensivel á gra.tidaõ, qui- . 
zetise honrar a Terra. qtle o aco-

' ) ' .. 
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ih~ra,-: C0\11, .a sua residencia, e es-
tabelecimento de sua Corte~ e ele-
vkla á Cqthegoria de R~ino? A que!:• 
las semer~t.~s de discordia desgraça-
damente 'fr,(,lctificáraõ em um Paiz; 
qt~e a N;ü~uee:a amig·a dotou de 
uma fe;r~ilid~de i.Jlimit~da, e ge,ral. 
Longe de ser.em extlrpadas por 
uma ).l,abil. maõ; que tinha para; ís· 
~o todp o poder , .e sotfoca-los na 
ISUa origem, fo}·aõ nutridas por mu-
tuas indiscrições dos Brasileiros, 
e ~uropeos; mas nunca crescêraõ 
~ ponto de se rtaõ poderem extin-
guir, se houvesse um espírito cor~
ciliÇtdor ~ que se abalançasse a es• 
ta emprêsa, que naõ era muito ar-
dua. lVIas o espirito do despotismo, 
e do \m:io conselho recorreo ás me-
didas mais violentas, e perfidas, 
flue P-<?llia excogilar o demoilÍo da 
JH'rseguiçaõ. R~correo~se aci meio 
tyranno de perder Patriotas honra-
dos, e benemeti los da Patria, de 
faze ·la ensopar nas lag-rimas de 'ni-
seras famílias, que subsistiaõ do 
trab.:U-00..,... e socotros· de seus Che-
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fes, e cuja perda arrafitavà col'n,:si~ 
go irressistivelme:ôte a 1 'sua tot'àl 
ruína. A natureza, o valór, :<t" vis~ 
ta esj'Jantad ora da desgt·aça, a ~de
feza natural-'l·eag·io con'tra a tyi.:a·n; 
nia, e a injustiça. · A tropa ihteira. 
se st~ppôz envolvida na 1'ni~a A~ 
alguns dos seus Officiae~ ,' o grito 
da defeza foi geral; e!le reséiot? 'em 
todos os angulos da Povoa:caõ -de S. 
Antonio; o povo se torn~u · s0lcla-
do, . e protector dos soloétdos, ptn'-
que eraõ Brasileiros como·el'!'es'. ·Os 
ilespota·s · atlerrados pelo ·pôvo , 1 é 
i'nesperado · espectacu·!o ·, e ainda 
mais · atterrà•dos, pela propri·a cons-· 
d enc1a, que ai pela no seio dos im-
pios levánta ó seu tribunal, dieta: 
os 's~us juizos, e crava os se ús pu-' 
nha·es, dresampará_raõ· o lugar, d'-· 
onde ha·viaõ fúto '-sahir as ordens 
homicidas. Habita'ntes de Perna:l'n-
·buco, crêde, até se haviaõ tom 1a-
do -eontra os vossbs cornpat.ri0Las 
meios de os assas si na i·, Úidig-i1os· 
<.la honra, e da Jl'umanidade . 'Os · 
Patriot,as no fim de dnas horas 
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.:1cbárão-se sem Chéfe, e sem Govel:-
nador: era precizo precaver as d~
sÕrdens da anarcbia, no melo c~e 
;uma Povoaç.qo agitada, e d.e um 
povo revoltado. Tudo. se fez eníum 
instante, tu.dó foi ob~a da prudeJt-
cia, e do patriotismo. Pernambl~
canos, estai tr~n q u illos , a pparecçi 
na Capjtal, o Povo está contente,; 
já não ha distincção entre . :f?rasi-
Jeiros, e Europeos ~ tou ~s se co-
lJhecem irmãos descendentes da 
lTlJ!Sma orígem, habitantes dom es-
mo Paiz , Professo res da m.esma 
Religião. Um Governo Provisorio; 
illuminado, e11colhiclo enlre todas 
as ordens do Estado preside á vos~ 
sa fe licidade, confiai no s~ u zcllo, 
no seu Patriotismo. A Prov idencia, 
que diri g io a obra , ella a leva; 
rá .ao termo. A Emprêsa filba 'dG> 
Ceo a protegení.: \<OS vcre.is con-
so lidar-se a vossa fe licida_de, vós 
sei·eis li vres cl9 pezo de er,wrtnes 
tributos, gue gTd vil.o sobre v.ús; o 
vosso, e nosso Paiz sub irá ao pon-
to de gran4eia, r1u e . ha muito, '?· 
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espera , e vós colhereis· o fructo 
dos trabalhos e zello dos vossos Ci• 
dadãos. Ajudaios com os vossos con-
selhos, ellf's serão ouvidos; corh 
os vossoi braços, â Patria Psj:lera 
por élles: coin a vossa appficação 

· :( agricultura; üma Nação rica he 
uma Nação poderoza. A Patria he 

·a nossa M ãi tdn'l m um , vós sois seus 
filhos, sois descendentes dos valo-
rosos Lusos, sois Portüguezeg; sois 
A me ri canos , sois Brasileiros, sois 
l)ernam&uc·anos. &c. 

8ahio de·pois pdmeiro que tu:. 
do um ,Decreto do Governo Pro viso• 
rio de Permvnhuco para au~inent.at 
o soldo ' das tropas, que dizia: -"' 

O Governo Provisorio de Per ... 
nam buco ~ tendo ern consi'deraçãó 
o pou co soldo, com qúe se grati..; 
fica vão os nobres- trabalho& dos que 
defendem a Patt·ia ,· dando por ella 
o sangue' e a vida' e attendendo 
aos relevantt:>s serviços, que fez a 
':l'rüpa Pernambucana, no dia: c:rí~ 
tico, em que tPve .ele debelJar o 
despotismo, e a. perseguição, que 
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'tev·e. de debellar o despotismo, e 
a perseo-uição, que ía a Ja,vrar so-;:, . 
bre utn Povo g·eneroso, e Innocen-. \ 
te, , te:m decretado, e decreta o 
segu.inte ~ . . . 

1. • . Vencerão de soldo mei:isai Prósegue à 
•' o Coronel de lnfanteria 80 11 reis. hi .;hilr ia. dá 

· . . revo ncao 
Tenente Coronel 65, ll!lajot . 50. Pernatl\btP 
Capitão 35. Tenente 25. Alferes ·càl1a , ; t.tl• 
18. $argento vencertí por dia 280 la'ndo d: 
reis. Furdel 200 .. Cabo 160 , Sol" qneen tao, 
dado 100, . ~e decréta.• 

2." Coronel · de Cacadores ted. ra, 
por mez 90$ réis. Tenente C9r0"' 
nel 70 , Sargento Mór 6o, Capitão 
1:2. &c .' E assim vai augnH=.>!'ltaiido 
sempre relativamertt.e áqtH!lles cl' 
Jnfanter.ia, Falia de pois das diffe· 
rentes armas d 'artilheria, e ~ava l .o 

]aria, que deve estabeledet-se -pa· 
r.a o futuro &c . . Não se esqiJece 
t<lobem de fallal' dos Cirurgiões 
lVlores; Capellães; Ajudantes, Se_, 
cretarios &c. A sua assignatura 
foi a mesma já · mencionada no ul--
tirnatum; pois que estes, ·a lli as·· 
~jgrtados ; erão os ~ Governado~~ 

ToMo x.. E 
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Provisionaes. Houve logo outro' De"' 
ereto interessante do mesrno Go: 
verno, abolindo varios impostos , 
cujo conceito ·era que t:.onsiderando 
aquelle Governo 'Provisorio quanto 
era odiosa; e m,esmo contraria aos 
]1rincipios de economia pública, e 
11ezada ao povo a imposição do Al-
vará de 20 de Ol!tuhro d~ 1812, 
sobre lojas de fazendas, e molha-
dos, embarcações, canôas &c. e 
considerando outrósim que nos rnes~ 
mos e outros defeitos la bora o im-
posto d·e 1 6 o reis por arroba de' 
subsidio militar sobre a carne , 
além de .tornar desigual a sorte dos 
babitantes do mesmo Paiz, e mem-
brus do mesmo Estado, JlaÕ tem 
outra tendencia mais do que o en-
carecer so'bre maneira um genéro 
de prim eira necessidade, e estor-
'.:ar a criaçaõ de gados, .taõ neces-
s,~. r ·ia á subsistf•tlcia dos povos, de-
pois de o.uvtr o parece r de pe3soas 
zellosas do bPm público, e intelli-
gt:·ntes na· mateüa. 

Decreta, e decre'Íado tem a 
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abolicaõ total ' dos méncionaáos tri·~ 
butos: E como alguns d'el_les se 
achaõ arrematados -:~ se 't el'á para 
com os arrernafantes, ria cobrança 
dos seus respectivos contractos , 
respeito á- quóta _da· dimi nuiçaõ , 
que soffrem pela prese~t'e aboliçaõ : 
&c. Tambem decretou o t.oes; rno 
Governq sobre a compta de· a'I'ina-
mentos, em cujo Dect•eto se vê o 
enthusi.asmo de mistma com o sus-. 
to da puniçaõ !, que •de facto vie.raõ 
a padecer. · ' 

Principia' pois . assim: - Pa-
triotas Pernambucanos, oübvemo 
Provisorio vos adverte, ·que tudo 
está feito, com a ·feliz revoluçaõ, . 
efleituada por vossns esfo r<~os , e 
com ajuda da 'Bemfazeja Providen-
cia; . muito mais resta a faze r. ' . 

O golpe ' assustou nossof! ini-
mig-os , mas naõ os des truio; qual-
qu er ventó do ' clezer to póde trazer 
a este Paiz novo bando·'de arraza-
dores gafanho•tos. ·Gümpre ésta r-
mos promptos 'a extermi(\a-los. Fal-
~aõ muníções, ' e a·rmas :..aos braço~ 

i!\ 
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àe muitos val~ntes Patriotas, e. él-
. ]as ·existem em · nosso terrítorio. 0 ' 

Çoverno ju-lgou do seu dever con-
vidar, aos Patriot~s · , .. que as pcs• 

· ~uem \ a que as v~ndão pelos pre~ 
ços, que a just iça dieta. O Gover-
no esüí certo que não.abtisareis das 
circunstancias actuae,s , pretendeo-

. do preços exorbitantes~ elle conhe-
ce vossos sentimentos, , e vos faz 
justi<(a, e repousa na yossâ gene-
rosidade. Concorrei _pois· ~o Quar-
tel General a appresentar as v~ssas 
minutas, q,ue ser.ão cq1_n .exaetidão 
satisfeitas á boca do col:'re. Caza do 
Governo &é, . ' . 

Seguío~se óntr.o Decreto me-
nos interessante por se limitar só-
lnente, a es.!abelecer' entre aqu elles 
enthusíasta~ Patriotas o tratamento 
de vós, como significativo d.á sua 
igualdade &c; _ 

Seg·ue,se· ' He porém· digna de observar-
tema ceie- s~ a proclamação sej,rni·nte: __., 
bre·pJigcJa·· ~ ~ b I' :::> d . 

~. . 0a.B em c 1gnos· e rnemorar-maçao; ·
1 0 

, . · 
se· os c e e res aclYntecú'fl en.(os ; que 
tiverão h:tga1· em f>e~nambu:.co, a-
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~uelles acbnfedme!'ltos , qcié ·nos 
t em esclarecido, Pernambu·can(ls, 
desde a faustissima, e glor?osissi:-
ma ·revoloção; operada fe lizmente·· 
na .Praça do H.ecife -aos H do cor-
rente mez de JVIarço, em que o ge-
neroso esforço · de nossos Compatrio-
tas extermi,noü · d'af(uella parte do 
Brasil o m~:mstrb infernal da tyran• 
nia Reàl. ' · 

Depois.1de tanto abuzar· da nos-·· 
sa paéiencia, por um systema de · 
administraçãó , combinado acinte 
para sustentar as vaidades de uma 
Corte insolente, sobre toda a sor-
te de oppressão de nossos legitimas 
dire~tos, restava calumni.ar agorà: 
a nossa honra com o negro ]abéo 
detraidores aos nossos mesmos ami-
gos,- parentes e c.ompatriotas natn- · 
ra es · de Portugal: e_ era esta por. 
ventura a derracl€ira pPça, que fal· 
tava de se pôr á machina da políti-
ca do insidioso Gdverno extincto de 
Pernambuco? 

- Começou o perfido por illaqne!lr 
a nossa singeleza ' . prochunando pú-

.. ,. 
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nlicamente a 5 d,e. te mgz , , que \ era, 
~migo sinct>ro c;los Pe1:namhu~anos, 
que tinha repar.tido ~~u · coração 
qo.m ~elles, epc,rev ~ndp e~íes e,nga, 
110~ .. com a mesma penna, ~om que. 
;.tcahavii .. de encher 11.01 segredo <lo 
seu gabinete listas de proscriptos, 
q 11e tinha .de entrt>g~r nas .mãos do 
algoz. Brazil . iros de.toclas as elas-

. ses, a mocidade de mais . espirito 
do paiz, qf? .,OfDciaes ma_is bravos 
das tropas ·r.aga,s , em uma palavra 
os i11hi.'S da,Pa.t.ria c).~ maior espe-
J~a.lH(a, e mais qi,stinçto mere,cimen-
to péssQa). 

Ama·riJ.1eç.e!1 .~m fim o dia 6, 
em que, a:s ench,ovi p, ~ hayiã9 'de ser. 
ql.~ll.b..acl_lls . de 1Lll.Q.(os, Patriota~ hon~ 
rados, e su?s famílias ala gacl qs ,de 
d8r, e de l~g~·1w,a,s .: convoca o m<d-
(lito um ConseJhG : de OiliciaC's de 

~ . .... j 

guPrra , todos jnvej0f:9s de n.ossa. 
gloria, . e depois de ter assignaclo, 

'- cg l}1 ~e!! ~~ a q(róz , ~ondemnnção da-
que! las innocentes viçtimas, des-
pr.cha dalli mestÍlo os que lhe pa-
n::~.êr.ãº Jl).<ti.~ . ca.pa~es de lhe dar 
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e:xecuçfi.o. U o~ corrent·aos q uar t.ei s 
militares, outros ás casas particu-
lares, fervem prisões por toda a 

, parte, e já as cadeia,s come(tão de 
se abt·ir para ir engolindo um po'r 
um dos nossós. bqns Compatriotas, 
Aq_ui mostrárãg os ,.nossos . . , como 
t.,i.nh~o capaqidade para saber conh.e~ 
~e.r que a deso,bedie_ncia ,tem todo g 
pr~o de heroismo em certos 'casos, 

,~ he ·quando com ella se salva a 
pa.usl:l da, P~tria . . Um bravo Capi~ 
tão, deu o signal do dever de todos, 
fazendo descer aos infernos o prin'-
cipal agente da injustissima execu,-
çfío; Corre-se ás annas, e ,pDueas 
hon~s daq uell_e me~mJO dia foraõ to- . 
f}o o tempo de começar ., e . acabá r 
taõ ditosa revoluçaõ, que ·mais p,a~ 
1·eceu festejo de paz, CJUe. ~umulto 
fie guerra, signal ev1de.nte d~ ter 
sido to.da obra da Provideneia·, . e 
beneficio da benç.aõ do .. 'F o do Po-
deroso. . ; . ·, 

· O Ex-General ti.nha-·se,.reco.,. 
Jhido á Fortaleza .do Brum, e aon-
de suppunha .achar umá pra.ça ·de 
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t1efeza, achou a prizão da sua pe!~ 
soa, e dos seus. · · 

Recorreu a proposi~õe·s pacifi-
eas , qHe . acab;irãt> n'um cm~cl'u'
sUm, com (jtle foi obrigado a con• 
formar-se ,no dia 7 p~las s: horas d~ 
n1anhãa. Desde logo foi restabele• 
c ida toda a ordem ptibl'ica, não 1s'e 
()Uvirão mais ol'.ltras ' vozes, que de 
adamatrtões geraes, · d~g'nas · do drã ~ 
em que um immensó Povo entrava: 
na posse de seus l)gitirrios ' cJii:eito~ 
sociaf's. Foi consé qu'encia ·d4·sto nã~ 
ter havido até itgora se quer tHJ.1 só 
disturbio, nem moti-vo qualquer de 
queixa. . · · · 1 

A 8 se instalou o·Governo Prol 
'VÍ.sorio, uotnposlo de 5 PatriO't:as' 
tirados das ditferentes classes· ; o 
qual Governo tPm sido se mpre per; 
m;ulf'nte em suas -sessõe3. O seu 
primeiro cui·dádo foi desahuzar os 

· ·nossos •Com patriotas de Portugal 
dos medos , e desconfianças, com 
que os tinhfío inqui'étado os- parti-:-
distas' da tyr;1nnia, recebendo a to-
dos com .. abra~gs e osoulos ~ segu-
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rando as suas famílias,- peósoaes . .; 
e propriedade de . toda ' ~ sorte de 
injuria , fazendo-os Gontinuar em 
seu commercio, trafeg-as; e occu-
pa~~ões, com maior liberdade,; que 
d'antes, proclamando em fim por 
úm bando os sentimentos do Gover-
Do, · e do Povo, ·e ntío "haver· mais 
daqui por diante . 'c!ifre rença .ennre 
nós de· Brasileiros a Eu11üpeas; -mas 
deverem todos •ser. ·tidos em con t~ 
de umà · só e l'.IIÜca família·· .. coni 
igual direito a ' uma' só ; e a. mesm~ 
herança , que he, a· prosperidade. 
geral de .toàa ·està :RrovÚJCia.' 
·l . :A 9 tudo )se ·ácbava no mesmo . · 
espirito ,J1e concordia, e pacificação 
gél:at, sem o Povo " se · resen~ir d' 
outra novidade ·, q De' das ·bqn~ades 
do Governo, todo a·ppdica~b a:., pro,. 
mover a segur<~nça interior :,'l e ·ex- ' 
terior ,· por medidas . acertadas··, .. , 
buscando esclairecer :Lsua.Qn:ardla 
CC'm dividir as malerias de maior 
~mpo~tancia ·pôr ConHpit~s. , co1n-
.postos das .pessoai:) de maJor .c:4pa.,-
cidade, conhecida para cada u·ína 

. ' 
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pellas, com que t.einobtido aomes-• 1 
mo .tempo. popularizar as sua~ deli-
berações ·o. mais possível. N aquel-
le mrsmp dia o Goyerno foi perma· 
11ecente , até á meia noite , para 
·continuar diversos despachos, que 
hojp apparecêrào, sendo dos mais 
importantes. fazer entrar os Func~ 
cionarios públícos nas suas o c cu prt-
ções, como d'an,tes., sem tirar· nin.o 
guem do seu officio, abolir certds 
j mpost.os. modernos de manifesta i ri-
justiça, e oppressão p:.ua o ~ovo~ 

.!S~m vantae;f:'m nenhuma da Naç:io 
&c. E tal - he·, Pernan1hlucanos, .o 
4.10SSO estado , pú.blico' .e civil at'é 
·hoje I o de .Março de 1811. . 
, Viva .a Patrià, viváo os Pa-

;trÍQt(l!s,, e acabe para. sempre a ty-
, -mmT:ia Re.al. &-c. [* 7 

Tomaõ va· . . Por o'utro ~Decreto do Governo 
rias m1:di- p · · r E' · 
d rouso.no se 1ez, erJ trar no .urano as por ou- . 
1ro Decreto, os r.endunentos da Meza da lnspec,.. 
.&.c. .------,------r•J A tanta insoléncia , e desvairada ou• 

3ad ia se arrojou á turbb. daq;lelles infames re-
.'J.Qlur ionarios.! ! ! ~- .. 
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ção . . Er'ão este~ rendim e nbos pror 
veuien tes de imposições , e ·applir-
cados ás elespezas partic1d<Jres da. 
J uncta do Commercio d~1. Corte dr) 
RiodeJaneiro, por Alvará de 15 
de J ulf)o de 1809; e foi por isso 
que, entendendo os Pernarnbuca- · 
110S se havia offendido o públicq. 
daquelle Paiz com semelhantes im.., 
po~tos, e applicaçt>es, tratárão de 
fazer que se u Erario se utiliz,asse 
por es.ta medida ; que em taes cir-
cuJ;Istancias julgáraõ. congrurpte 
~os seus principias de libt>rdade, e 
pa t.riot.ismo. Taõbem por 2 Decre-
tos mais, que se seguil·aõ l;lOS an-
tecedentes~ -tom.áraõ os Pernamhu- ' 
canos as differentes medid~s; pelq, 
primeiro de aggregar ao. ~rario a. 
adlllinistraçaõ da extincla cwmpa-
IJbia de Pernambuco; fazendo v:er · 
qual era aoppt·t>ssaõ da Agricultura; 
]>ernambucana' pelo monopolio d~ 
<lenominada C<'Hnpanhi<t de Pernqm-; 
l~uco, e o pezo dos j u.ros acunlllla-, 
cos, que lomavão semelhante ad- -
11•!.11istração , além d'irultir, 1-q!H 

·' 

r, 
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pézada: e por essa raz:"to decretem 
a çjl'l t' lle mesmo GovNnÚ o ficar as-· 
si;i11 êlggrPg-ada ao_Erario; red uzin-
do a doutrina do qo e havia de ob-· 
servar-se para o futuro a 4 dif:li'e- 1 

t e nte's art. &c . - E jJe}o segundo 
Decreto se tratou de contlrmar o 
Consul Britanico, ··participando-lhe 
qu é' se reconhPcião pôr genuin0s e -l 
, ·erdadeíros· os t ít ulos, q t;e naguel-, 
le dia · lhe ha via app resentado o m~s
rno Con~ul: ; a quem peru\ittia o· 
Governo a contínuacào de suas ' 
func ções , ' taes, quae~ eHe exer.cia ; 
perante o anterior , e extinct-o ;. 
obri.!;!ando-o ouüo sim à remetl er--
lhe ~qüelles tilulos por um seu ·Of-

/ ficio: &c. · ' 
De !~OVO Houve mais po·r esta occasrffo 

decret~ow- um Decreto qtte ]Jela subslán- · 
bre obJectos • . ' ' . . · 
de dtfeza. c1al mate na de suas mc rhdas ·se 

recommet)da, por t er- em vistas a 
necessidade de sua Úefeza; e por 
i sso decretou então aquelle Go\' e r· 
no, que convindo muito ~t 'defeza 

' do Esbclo criar ÍJ 1Ín Corpó de Ca-
V<illaria, e não permittiaclo· as ae- ' 
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tuaes circunstancias, que as rPn· 
·das pLtblicas bastem a todas as. sua s 
_exig~C'nc ·ias 0 \ e attend endo ao en-
thusiasmo, ,que o Povo Pernambu-
cano tem desenvolvido na Causa. 
·pública, o Gov f) rno Provisoric , de-
·voisdeouvi'rpess'oas doutas, f'Ílt. e n-
didas na matei·ia' e zellc.zas do be m 
·púb!Jco d ec re la., e d ecn.: tl:}do . t e111! 
· 1. o H e permittido a todo o Pa-
tt·iota levantar -com pe rmi ssão dl> 
.Gove-rno Companhias de soldados a 
.cavaJ.lo. . -

2. 0 
Aqu·elleqL1eaiE'vanlarfarda~ 

·da, montada e armada á sua 'c usta, 
'terá o .posto:d-e 'CapiUo , e as h1onras 
respe_ctivas, e o dir ei to de nonwar 
-os Officiacs subalternos, e inferio· 
resdadicta Companhia, eodireit.o 
de prefereucia ' nas· promoções, e m. 
jgualdade de cirçu.ustanc ias &~. 
· ' _An.les de proclam~Ar ali i o Con- ~ ~roclam~õ · 
·de dos A rcos, havi:l'o osPernan1bL1- af.Inda I

1
;or 

' • . . Illl os er· 
'Ca~os p~·ochui1ado da manetra se- n:-J mbucâ-
guJnte:[•! - .. .. nos. 

---------·-· ---· -~-------
r~] Valoros r ern-alllO!.!C:l i10S' caros Patrio- . 

\, I 
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tas, a Patri a , Eu, e todos os hemens hon-
rados , e vi rt uosos P atriotas , cheios de um 
jubilo, que nu nca sentimos, . vos ·damos o~ 
devidos agradec imen tos pelo heroismo, com que 
d~ i xando repentinamente vossa.s mulh eres , 
vossos filho~ , vossas casas, vossos 'trabalhos 
c a m llestres , vi es tes denodados soccorrer a l'vlãi 
Palri ,l, aos vossos innocentes irmãos, amea-
çados ·por uni banrlo de malvados. Os infá-
m es tyrannos cheios de crimes, e vergon.ha 
tem desapare,cido ; Hs Capitanias ,gozão d~ pro-
fun rla pa~, e ha.rmonia; já não h a clif1'eren• 
ça de Pernambucanos a ElHopeos; todos so-
m os ir'mãos; a Patria pois não pr eciza agora 
d e vossos valoroso' braços para a sustentação 
da g rande C,luza da Liberdade ; vollai pois, 
honrados Patriotas, para os braços de vossas 
fa mílias; abraç,ai com ternura, em nome da 
Pa'tria, e da Liberdad e, VQSSas .v irtuosas mu· 
lheres , e caros filhos: trabalh ai como homen11 
livres, e vossos trabalhos serão de h~j e em 
d iante abençoados: no ·mom eHto que .a :tvlài 
Patria preciz:u da vossa bravura, ella voa 
t'h~m a rá, e ci•nta de certo que, o valor pon-
do .azas em vossos val entés péz , ,e in nm ins-
tante cobri reis estes mesmo• felize:o lu1,1ares • 
11ue hora pizaQs, &c, 
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1817. 

Depois d~ se haver conclu'ido no an• 
tecedente livro quanto dizia t·es-
pezto á Revolução Pernambuca-
na, segue-se oyo1'a a marcha dos 
negocias polzticos , que preparárão 
a queda da mes1~w , prú1cipian~ 
do pela proclamação do Conde 
dos An·os, g.c. · 

PROCLAMOU contra este Theatro 
revolucionaria ; l:lepois de todos 
aquelles euthosiasmos dos Pernam· 
bucanos, o GovernaJor da .l?ahia 
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Conde dos Arcos pela rnaneíra q:ue 
se-següe: [~J · -- . 

· Neste tempo se achava a Ca-
pitania de Pernambuco, e princi-
palmente .o ,Recife, antes de rom-

. ' ------------------------------
[""] P ernam bncano~ honrados, que detes· 

-taes os crim es 'de vossos indig\l os patriotas ! 
Por familias fugid as ao pod er insu,porta v e! dos 

.r e l:: eldes consta' que o theatro' aonde bril :la· 
r,v a -fidelidade de F ernan{] o' Vie irk, · -cama• 
rã o Henrique Dias, e óu lros, cuHs nornes a 
historia tem esg ipto na mes ma linha dos he-
:toes, está mudado em covil de m onstros , in-
fi eis, ~re-voltados! ! E porque vossos fin gidos 
C hétes até vos mentirão, quando comme Ltê• 

-rã o a. horrenda perfidi1t de desacred itar os ha· 
~ i tantes dest<_t Capitania, de qu,; ten~-o a hon-
ra dt! ser o Govemador, e o ami go, de meu 
primeiro dever he assegurar-vos , que a divi-
t;a dos Bahia nos he "Fidelidade ao mais qu e-
rido dos Reis " e que caua soldado da Bahia 
ser;Í: um Scipiãp , ;w vosso lado, as>im que ti ~ 
v er orde m para víng a:r. a affrdnta, perpetrada 
contra o Sobera no, •que em- seu ceraçaõ ado· 
raõ, cuja maõ ~tempre liberal tiv eraõ a frón-
ra Je beijar em seu paiz n a tal' ,. púrri'e ifo que 
os outros . Vassallos ao Brasil ,. e de (jUClll to·· 
d';s _temos recebido tanta >' prr>vali de generosi-· 
dade, e amor . . Bahia &c. 

' . ' \ 



. ' I per naq uella revolução, em u m eS'-
tad_o o mais ck·ploi:a vel de policia: 
sendo ·certo que quasi todos ·os .dias 
-se fazião mortes, roubos, e toda a 
sorte de maldades; tendo disso a 
culpa o Governadot Cae'tarw Puúo 
de Miranda 1\lonteneg·ro. 

' . Era pois por fa lta· de execução -Faila-se. 
1 ·M· · E dos moü• das eis que os 1 Jmstros e mpre-

• . l 'l 1. . .. . d G. vos, que ·gauos pu t> Jco:, 1rn1tan o~ seu e- pan,cem 
Jieral na laxH!ão ( porém não. na haver ,ido 
limpeza Je mãos) de!xavão correr influentes. 
indo á revelia,· e era por este mo- par

1
·a apre-

. . . vo ta er-
do que tudo cammhL<va assun pre- nambuca· 
c ipitadamente para uma catastro- na. 
phe, como a que aconte.ceu em 6 
de Março de 1817. Era im pos5ive1 
existir ordem aonde a justiça se 
pu11ha em leilão , e aquelle que 
mais otfet;ecia e dava, 'colhia o ra• 
i'no da pt->rfi lia. A lém das rapinas, 
que se fazic1o ao Povo, tra'c ta va-st; 
üi.obetn de roubar os thesoÃ.Iros do . 
Imperante . com u m clescararnentc\, 
sem l~mite, .e pelas mais i11fa:rnes 
lilarwn·as. 

A Jt.ihda 
Tol',to x. 

' 

da Real Fazenda, 
,F 

' 
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que p&lo alto caracter, que repre ... 
sentava, d~veria servir de modê lo 
á todos os outros T ri bu na es , era a 
I~e~ma que soffria '-lue alli aconte-
cesse muitas vezes que seus l\1em-
b,·os tirassem vantagens do pat.ri-
monio de seu Augo,sto Amo . Ap-. 
:prese_nt;;v~o-se as conta~ de ,uespe-
za, pertencente á Car·Itama; po-
rém muitas, de que forllla? Em al-
~guma.s fez reparo o Presidente , 
que ass;Íz conheci'a como Prão pro-
duzidas; porém não fazia opposiçi'ío 
alg.nma ~ e sauccionava documP.n-
tos' inteiram ente falsificados. Sf'-
guia-se <l: . Alfandega, aonde esta~ 
OJWraçi'ies se fazião mais ás claras; 
por isso m esmo que, h:wendo nel-
la grande quantidade de Officiae~, 
t::~lvez se não poderião exceptuat: 
4, que não f~S!\1'i 111 manchados pe-
}a infame venalidach~ . E em tirn 
clwgavão a tal relaxação, · que ~l
guris Officiaes se arrojárão a esta-
belect>r . lojas ·públicas ele f~1zendqs; 
e se fazi;lo 1os surtimentos conforme· 
a , von~ad,e , e, g<?slo. dos; mesmo~ 

' . 



)~o '§n.AztL~ trv:---xtx: '1·r 
'ôfficiaes ; vindo por conseguinte 
esta Casa de arrecadação Heal a. 
servir como de armazem mil~'l'oan
til. Na lnlehclencia da .Marinha 
fazia-se o mf'smo: .alguns proc!urá-· 
vão fazer a sua fortuna; esg·otancl@ 
os cofres do Sobf'J'ano: aquillo que 
eusLava 2, introduz~a'-se JilOr ,8 :· não 
ha~ia mêdo; nada de remorsos; .e 
finalmente os extravios se JaZ!'ão já ,. 
com todo o descaraméu Lo~ e mes-. 
mo ás claras . Os Empregados, que 
mais fio·uravão . mais éomião ' e 

b ' ' quando. se tra·tava Je representar 
as injustiças, pra€ticadas eo"m fre-
quencia; cuidava-se então de f:'111-
pregar todos os meios; quP fossem 
capazes de fazer triumphar a sua 
mald<ule. . 

Era por tanto ct1lpado de rtegli- Mais qüe 
g·encia o mesmo GenP.ral a quem totlos era 
' . . ' neg-II.,.ente 
por lllfil1Jtas vezes se patenteou a 0 Ge~1eral. 
miseravel marcha de semelhantes 
11egocios , J:'tz.end@-s.e-lhe vêr que. 
tudo ia na maior tvrlura ; P. se fa~ 
ziúo diariamente extravios de con-· 
sequêrid~; porém nenhutnas; pr<Y-; 

• 
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vidén2ias deu; nem• tomou mPtli-
das, que (por icloneas) puze~st->IU 
de uma ·vez o termo e limite, de 
que tanto 1se precisava · naquelle 
objecto , para que assim vissem 
findadas tamas, e taõ enormes rui-
nas. 

Chegou a tal ponto que se lhe 
dirig·io uma carta anonyma para 
que tomasse1beâidas sérias, e com 
anlicipaçaõ; pois se tramava cons· 
piraçaõ; e nada disto abalou seme• 
lhante General. \ 

O inceudit~ approximou-se tan-
to, que até pelas ruas se gritava: 
" dizem que ha um levante no dia 
6 de Mart(o: " e assim mesmo sÓ· 
mente ordenou ~ue em 4 do dicto 
mez se lêsse uma ordem · do dia, 
em que se recommendava uniaõ á 
tropa, com o <l ue irritando-se mais 
os facciosos, Pntaõ S. Ex." fez con-
vocar um Conselho Militar nomes-
mo dia 6, aonde se resolveu que 
fosst>m presos alguns sujeitos, (e 
naõ proue:ssados ,· como em outro 
tempo q uizeraõ fazer persuadir) po-
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rem' principiahtdo log-o nesta dilí-
gencia o Chefe do R egimr:nto de 
A rtilheria com . toei a a acceleraç.aõ; 
foi por isso. que um dos seus Capitães 
o assassinou no mesmo q,~artel. , 

, Naõ foi pois feito o rompimen-
to desta revoluçaõ por uin acaso,, 

. seg-undo vog;{ra ao principio; mas 
sim por u.m m e.r}itado plano, em 
que .se havia() concertado'_os c'Onju-

·rados -, qu erendq (pelo me1nos) ain-
da que por mui poucos momentos, 
faz er -se grande~ á c_usta. das vidas, 
honra , e propriedade dos bons Por-
tugu ezes . , 

l\1on-e entaõ o Brig;afleiro, e O me~mo 
um dos Ajudantes de Ordens do General 
G N • [por c0var~ 
· ov~rno: pegao em ar~~s os dois de] foge 
Regun~ntos, qu e sepochao chall)a;r para e 
_cascàs; porque !?6.mente for11,1ariaÕ Brum • . 
ambos 500 . hom ens; . e , se dirigem 
para o principio d;1 pon.te. ·denorni- · 
nada do Reei fe, esp.erando, sem se 
saber o que; pois ha,vendo u_m ca-
bo determinado a accommeHer tal 
frandulagem, pqdia, se afliançar .o 
.vencimento , ainda mefillno . que o 
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fiz;eJ;4 só com 200 homen8. Desam-
par-a' o General o seu Quartel , e 
corrê para . a fortaleza do Brum , 
aonde lhe aconselbaõ. determine to-
dos· os meios mais acertados, a fim 

·de resistir áquella facçaõ, ao que 
elle entaõ · naõ responde. Que fra-
queza ! Oíferece se unr O:fficial , 
que Sff acha possuído · de valor, o 

· <p:l'al· pede licenc;a , e entra na mes-
ti:Jà fortaleza com desürinio de fazer 

, t1rat uma, ; ou duas p~ças de arti-
lheria, oom q t1e periende accom-
metter â pouca tiJopa, que se acha-
va de observacaõ. Sahe com effeito 
com um ai peçd, a q ua1 á sahida do 
f0rte• Cáhio por terra, por Se fazer 
en~· peda'ços a cart'e ta, o :que exas-

·perou intei'ramente o Commandan-
te, parando corn taes diligencias. 
Na fortah·>za, de quli' se tracta, naõ 

-ha-v-ia na.àa ; e com tudo era ella a 
]Jri'ncipal com um Ce>mmancla·nte 

'·de pwte·nne de B'ri gad'eito dos· Reas 
Exercites de S. M. F.: naõ havia 
4 nloftteiros ~ capa_,zes- de fazer de-
fen~~; faltav-a -alli tudo, quanto s~ 
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' denomÜta ínunic:aõ de guerra ; e 

alé se ach~1 v a, úa 'dia: da r~vol'h
cal J; sem ag .. t~a . 1 NàÕ se tract'ava 
~m fim de olhar pará estas coi ~as\ 
a pezar· de que hccvia ut;n Offic'iál 
Gent>ral com o t.itulo de ·1 nspector , 
da tropa, e artilheria; porém estt:·!s 
einpregos no Brasil tém servido 
uoicamf"nte para esgofa:r os cofH:is 
da N aea-o . · · ' . 

N~õ havendo pois delibetaçâo Fafl'a-3,; ' 
sobre taõ importante objedo, na d?;aconte-
- ·} ~ c1 d · • • · '.11 f .., Cimentos man Jaa 

1
o .. 1 a 7 , yel'as 6 , o a~1 do tlia sete.' 

correm tá v z 4 00 p'essoas de tódd:s e da con-
as eores , e· iéhdes, d escalços, e correncia 
q- usi nus n'ela m~tior oarte artn~dôs dos indivi-

' ' ' d d de chucos' es[1ino-údds e ~àpad-a:s uos e to-
' , , ' . . t> • ' · . das a~ cores 
a ü~stã dos ·q uae:!> se v1.a o célebre t> idade~ 
Martins' , e IrJa.is cabeças d-a des'or- &c. • 
d'e rn , e se dirig·e m' á fortaleza , 
ao'nde o covarde General é obriga-

, <to à assignar certas co·ndH;õtls· , 
ig-noradas no ptí.hl'i·co , ta·lvez ' pét 
sua: infan1ia , e· irtdigriidaa1~ taô 
gra·nde, que até o's m·elo'rnos fa'ceib-!. 
sos se envergonháfiã:o de mànjfes.:.. 

~ tar. Deter·Ihina-se: ào ni·esmo Gt:ii~ 
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ral, que . ~IIe deve embarcar-se 24' 
horas depois para fórà da Capita-
nía, o que fez no dia seguinte pa-
rao Rio deJaneiro, em uma Suma-
. ca , c,om bandeira parla.m entária. 

Depois da . InsUHão immedia tamPnte um 
sabida do Governo Provisorio . COtnj)OSto de 
Gen!'·ral · · ' . 
instála- se ,5 D?ernbros, dos quaes apenas tlm 
um Gover- José.}:.-ujz pe Mt>ndonça passava por 
no Proviso- homem dotado de mais al2·um ta-
ri~, .~c. lento ,· e luzes ainda que rn~i infa~ 

,_ mfrnente manejadas. Prescrevem 
Jogo os tra tam ent~s, dando sómen-
t~ o de vQ.s, o que prova bem a fal.-
ta de senso; pois é natural que mn 

"'" ~ I J 

-· .t . I 
v .••.• 

' .. . 
escravo tracte a seu senhor da mes-
m;;~. sorte 'que este ao esáavo? 

. Poblic:lo logo por bandos, que 
tendo os Europeos . conquistado o 
seq paiz, e conservando-o }Jét mui-
tps annos, e seculos, practicando 
com 9s D?cionaes um imperio abso-
] u to, e. t yrannico, que serião ago-
ra obrigados a reconquista-lo ~ o 
que h avião feito em poucos momen-
tos, o que parecia ( di'zião elles) 
obrad.o .. sómente pela Providencia 1 
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~o que porém devia chamar-se -rQIJ; 
bar. ; pois que pertencendo este 
vastissimo Imperio a S. -. M. F. , e 
aos. pais dos rebelados, eE;tes devet-r, 
considf'rar·-se réos de alta tra ição ; 
quando era do seu dever mostrar- se 
_em todos os tem pos agradPc idos aos 
.E ·yropeos , pelos ~er P.m appt>rfei.-
_çpado na côr, fazPndo-os Herder a 
c9~d i9.ã~ de Indianos -. . . - . . . ) 

1 ranstoro ào dPpors a forma elo O ,G?verno 
Governo em m uilas e different.es Pro1 ~1 501no . b d " · l parece og-o coisas; a rem as ca . eas , so tando a lteràcões - ~ 
_grande numf'ro J~ malvados, e fa- tra nst~rnos • 
.zendo acabar e· annnHar . todos os 
:p : nfessos civís' e' crimin~~s; p~·in-
Clplil'o a da l;:lr todas as suas reg ras 
desde 6 de Março, de 1817. Fo:-
.!S·em diversos negoc'iant,es , e ,por 
Jsso determin:lo, que as s uas pro-
pri edades sejão postas em seq u.es;-
tro. Dizem franqu ear o Comr.T,le rcio 
e navegação, e conceder licença q. 
todos os vasos Portnguez~?s , q 11e 
entrarem depois do dia 6 não eum, 
prirão, apezar de varias. represen:-
t~ções. Publicão ig-ualmente, qu.e 



'78 -H I S T O R I A .~ 

l\brtsérvar6õ a t.odós o~ Empregado~ 
n'o'§ seus officiós., fazendo-os jurar 
fidelidade a ·um' Governo, que naõ 
te1'ú formá; ·promettendo prosperi-
â-ades aqueiled m?smos ~ que na5 
tél'n segtli'â a sua existencia. 

N!!ga-sea ' : Heqllei: -Meúdonça se envie 
Mendonça urhã deputàcáõ a S. M. F., a ' fim 
adeputa· .1 b , • _, d ~ ..1 l . • te d terelii o· par' ·ao ue ta rompl-çao, quere- , c . • ~ 
quer, para I~énto, ., e u,rrra nov·a ConstJtlllçao, 
'silafdnça'r mosu·~lndo se ojógo tyr~mni'co, em 
tetcrão d'e qu~•v1viaoõ; por~ ·m os mais do GÜ'" 

· M. vei'rró sê opp~e1-tl , correndo até ris~ 
c€j a v(da de M e'üdatl'ça. Promet~ 
'ten'J logo ' J 6·0 r\;. cle soldo a cada 
Jltó'inlem r que airvã, d 'que em ' pou-
cos í:lias âbaterã:o a 1010 rs. A listão 
tuêlo ·CJ11arlto app'at,e·ce, Mio' llies fa• 
Z:e'.lhdh obs~a1cuto' â ida(Jle , nerh a 
côr. TUdo g·err1é FI~'- ni:üor descon~ 
fhüú~á, é flagelctÇãb; áctesêemld, 
t'>ata é)' clirrlulo· d:is in:ii'ores desgra·-
Ças; lima treme'tiâà' falta de' man-
ti·n~'entos·,.Tutio' efbme. Um alquei-
rt\' d1e fa1riilhà' , que dl'a·rJtes era _;i 
J•$6'0o·, ê'a' 1·19·'20' rs., é'ustava então 
9.)$íeo.o rs.; e' assirr:i' ínesnw não ap~ 
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·parecia, quànta se precisava. O Ga-
ve rno força v~ tudo a ser listado , o 
qup logo causára um llrande de~
contenlamento 1 especiaJmf>ntP aoS 
bfficiaes empregados nas óbras di á-

, rias, mostrando-se quanto era pe-
Boso a um homem, que vencendo 

-~por · dia 6.SO rs. e 960, se havia de 
v.êr obri f!ado a alistar-se em u111 
·corpo ·militar, aonde apenas podia 
., ,enc er I 00 ,r.s, n:~o lhe sendo pos·-
·sivel o sustmitar assim sua familiá. 

Era pois a effeito de se melhan'-
tes desgoséos do Público F'erna trí-
bucano que este povo já sE'm mêrlo 
algum manifestava seu gran-dP de\:.'-
cont~ntamento pelas ruas púb licá:s. 

Parecia que á occu lta pod e'J'd- Começa o 
·sa mão do Omn\potehte, que ertJ descouten-
t h .. . . . • d tamento a empo nen um se e!,rquecera e pa- sero vati-
tenteài• ~:os, Port ug·uezes o exito cinio de 
feliz . de sua direcÇ<Íb Celéste, en~ sua queda. 
·caminhava assim o PO''VO a signifi-
car públi:camen t\e a f:dta d Ei' soa sá"-
tisfação com semelhante GcJv·erlio, 
t ão impio , como· itJforme , para 
que ·de::;t a sorte fosse-m logo C desd'€l 

I 
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_o comêço de suas obras tão mal 
fundam enta das ) · conhecendo Sf'us 
d t"s vairados. Aulhores, ·que aquelle 
Povo por sva influencia, emanada. 
dos Ceos _, lhes vaticinava já a quê-. 
~Qa horrível, que por tão nefar.í.os 
crimes bavião merecido. ' 

São appre- ' E com e11'êi· t~ não tardou mui-
hendidas as lo tP.mpo. que o vi g ilante Gover1_10 
proclama- ' I B t . ,. d '. . . 
ções de ~ c a . atlJa nao esse pn n.crpw .ar;> 

. P ernambu" castigo de algu.ns daqu e ll ~s facqo.-
co, pela vi- sos e rebeldes; pois 'a 22 de M~r:-
gilancia ço appareceu fora da barra um va~ 
dos Bahia- .' · l l t r · 1 · SO COS!.f-'11'0, a' C_UjO ) ü f( O 101 ogo nos , CU.JU 
Governa- um espião, que o tinha em vista~ 
dor é ener- para reconhecer a Pquipagl"m ,. dis,-
~ico, &c .. farçado em pescador . . Um frade, e 

u,m Official Ç ,er!eral a_lli fôrão im-
m ediatarnente presos. Vinhaõ es-
t es ' ·vi s Emissarios de P 13rnambuco, 
trazendo proclamações , que lhes 
foraõ apprehendjclas . 

Seguiraõ-se mui graf,ldes ru-
morf's na Cidade, qu.e em outra 
qualquer,, naõ sendo a Bahia, cau-
sariaõ necessariamente alvoroço ,. 
j)Or ·e{fe ilo ·das differentes paix0es P-
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ttúe d.e tropel se combatem e de-
sl:'nvolvem na presença de taõ ex-
traordmarios acontecimeütos. · 

Fui nesta crise que ~ Gover-
nadot· da Bahia disse a urrt dos mais 
ricos neg·oci:.tntes desta praça : "Eu 
sei , Senhol' , que vó.~ attendeis 
mais a políticas do ·que ao Com-
mercio; porém tomai c uidado, por-
c1ue a vossa vida depende de mim." 
O negociante respond":!u-lhe en taõ: 
" GovPrnador, a minha resoluc;aõ 
·ha muito tempo, que este( além do 
alcance ele vossas arneacas: eu na-
da hei feito c6ntra o G~verno; po- · 
rém se vós h a v e is eseàl!J idb a mi-
nha cabeça, para dar um a prova 
da vossa corag·ern r eu estou prom-
])to: um pouco mais cedo, ou mais 
tarde, sei que heide morrer; !" em 
política oassassúlio e coisa mui ja., 
~~ n . 

Quando porém voltou para sua 
casa, achou-a já cheia de amigos, 
prom ptos a provar-lhe a "l_Ue ponto 
esta vaõ excitadas as suas paixõ~ s. 
E' todavia diguo· de reflectir-se que 
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semeHwnte horr1Ê~m era · df'JnasÍactd 
ri.co, para olhar uma tal revoluçaõ 
como fonte de riqueza e prosre r.i-
d.~de, assim como taõbf>rn derrta-" 
siado velho, para julgar que e! la · 
poderia servir lhe de degráo á sua' 
ambiça{t 

No entanto o Governador ia 
mandando tropas por ma~ 1 e por' 
1.€-rra, P~pedind0 2 Regimento.:; d'e 
cavallaria na dü·ecçaã de Pernaql-
buco, e outra tanta infant~r'ia pnrai 
Sergipe , Província intermedi·aria 
e 1'\tre a Bahia e Pernambuco , e' 
3Q,nde o espírito da revolta se ha· 
via propagado. 

Um frade Tralb u-se depois de proces-
wmo Enm- sar o frade ; e em q na:n to a:o Offi-· 
sano do$ · l G 1 : ] h l 1 Pern.ambu- CJa enera, CQlllO tn11-a a G 11t0' 

c:wos para meios, pa ra se· refHg-i.ar em· nm· 
a !Jah ia_,. é (~onv e n lo, se naõ a trevêra{) a bira-
fuzilado. lo da ll i:. Foi por tanto' corulemnad<Y 

o fr3,_de a pena uH i ma, em ui breve-
mente excutado-. En.thu.siasta· <W\n'' 
tu.do es-te infam.e coope rador dos· 
r evoltados naõ- deixou de mustrar· 
n!lq uell.a ho~.:rorosa sit~.aç_aõ q,ue ti-
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nhà conslancia e :firmeza de cara-
cter. Com pássos d'intrepidez mar· 
chou para o lugar da execuçaõ , 
cercado por uma deputaçaõ da Ba ... 
hia; e enlaõ consta que conversá:-
ra com cada um dos mernbws da 
mesma dt>ptltaçaõ com grande san-
gue frio; e por :fi.m disse:, " o meu 
sangue vai SPr deL·ra!nado pel~ Jj.,. 
beroade; vorq ue QaÕ é elle o ulti-
mo? " Teve muitas conversaçõe~ 
10ernelhantes ; e logo que vio er~ 
chegada a hora, em que devia mor .. 
rer, impávido se appreseotqu dian-
te dos soldados·, que o deviaõ fu-
zilar. 

Em quanto ás causa.s proxi- l'teferem-
mas, e remotas da conjuraçaõ de se.a l~umas 

Perna~b~co havia~ ~~:quelle tem~ ~~:n:~e~~~: 
pp mu1 diversas opunoes, como ~ sas desta 
regular e ordinario em tod as as épo- r~vo!ta. 
cas, onde lavra o incendio revolu-
cionaria; e por isso diziaõ uns qu~ 
o dt~scontentamento do Brasil, <! 
(jUe mnít.os attribuiaõ as causas re.., 
lnotas daquella r evolu ç?õ, nap er~ 
v~ridico;, pois t~Çílçr~gt{ estay~ .. ~ 
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Governo de S. M. F. , ali i r e si d eff.; 
te, de descontentar os- B ra sile ii'os li 
que be'm pelo cout.1·ario se divi~>ava 
antes um não sei que de inclina</ío 
e tenclencia muito stiporior para os 
mesmos, jJOJ cujo motivo não po- . 
dião ser estas as causas remotas de 
s'emelhantes procedim~>ntos tri~ cré-' 
ruinosos a todos os respeitos, como' 
cheios da mais detPstaveJ int>Tnti-o 
dão. Outros pqrém insistiào que na: 
realidade a forma do Governo 'das· 
Capitanias era o fílcho mais potCll"' · 
te a atear o fogo da discordia, ê 
por conseguiute a exacerbar os ani-' 
mos de todos os habitant e:;; daqtre!:., 
le vastíssimo Emispher io ,, para: que, 

, in·dispostos assim éonlra quem o~ 
flage lava,. houvessem d~ Jembrar-
'se, e mesmo deitar mão· de· m e,di ..: 
llas viole ntas,. e oppostas <Í su bor-' 
diuaçiio, e obediencia·, que de viãd 
c cJusag-1ar á Augusta e Real P es-
sua de S. M. F., e seu 1-igilimo' 
Governo·. , · 

Fossem p·orém q·uaes fossem as· 
catTsas primordiaes , qu~e í1:terão naS"-' 
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cet, e cliffandir semelhan~e espiri-
tô pelo tefritorio do Brasil, o que 
certo e de facto, é que por moti-
vos ( s_upposto que não justif~cado~) 
rompêra. a explosão 'revolucwnan:1 
em Pernambuco, que ~ntão se de-
via abranger Paraíba, e Rio Gran-
de do Norte, sendo a sua causa 
proxima a que acima h a vemos men-
cionado. , · 

Manife·stou-se ' por~n/1ogo na- G?verno 
queJies exaltados enthUsiastas o Provuono 

I d . · ue Per· 
<jUe em tocos os tempos or ,n!ana- namb,.uco,!il 
mente acontece. Estabelecerao el- s ~ us abu•oo, 
les urn Gov·erno Pruvisorio , mas &c. 
cheio de tantos abusos n~ pública 
aârninistraçào de todos os·negocios, 
assim' d~ jusliça, como de Fiuan-
ças, militares, &c., que, pelo 
mal que se conclwnão, uão podia 
deixar de d.thir por si .ínesmo a pe-
dãcos. E até o Governo · da Bahia 
( d~pois de o baver ~xamiuado com 
ague1la prucleucia e polilica , qu~ 
em taes circunstancias cumpria a 

/SUas medidas) em mui breve Lémpo. 
espe raria ver desabar aquelle edi· 

TOJW:ü x. . (:.1- . 
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ficio, que só a mais rematada dâs 
loucura,s· h,u'inanas podia imaginar 
susceptível' (!e dura<;ã~. 

Como é possível que, ain~a 
concedido aquelle descontentamen-
to dos ,Pern~mbucanos, seg_nndo a 

·opinião dos que , o .faz i ao gúçat por 
, tog.o o BI~~i'l, corllO é possível que 
haJa um povo, q'?alq,uer que elle 
·seja, que 'goste de hom e ns , , que, 
pondo ,. a , ~~s.Hara de , Rege!.le r~do
res, · derm~ de o have.r assnn JJ!u-
dido , faz~~ do.- Hie mil, prom_essas, 
não só lhe n'ão satisfàz a ellas, mas 
:;lté pelo ' co'nt~ario~ cui~ão sómente 
de si ' mesmos, ; e (qua_es famintos 
lôbosJ tractão unicarnente de dar 
pasto á sua ext>cravel avjde~ ,' e a 
tóé;la a Qasta .de paixões desorde-
nailas ? ' l 

Fidelida- . .· Neste mesmo tempo,. erp q_ue 
dedoPove rdrnpeu a reprova'dis~it~na con'spira-
do Rw de ., I) ' b b J . cao ernam ucana , se o servou 

aneuo. ' 1;a Côrte do Rio de Janeiro a maior 
. lealda~e>~de seus habitantes, , €'

1 

ad:-
"bfú5ão ao legitimo Governo ·de S. 
' ~1. -· ~<icl~lissü_na i. pois que m.uitos 

-., 
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,·qelles ( para ~nostrare:n ·o .q uru1 t

1
o 

lhes era ahommavel tao atro~ pro-
cedimento, como aquelle gue a~à.
bavão de pra cticar os mondares de 
Pernambuco,) iorão á p i·esença _de 
S. M. , para lhe offerecer e m suas 
pes~oas, como vassallos fi eis, e i na-
'balaveis da obedi t·ncia, que- sub-
missos lhe cbns t.wravào ,· assim cu .. 

I ~ l • 

mo da mesma sol'te para lhe faz~-
Tem offerecime nto ingetwo dé seus 
bens , que de . mui boa vontade; 
dizião os mesmos, os consumir~ão 
iodos em proveito da causa de SP.ll 

Rei o Senhor O. João VI., a quem 
elles desejavão ardeiJtissi~nan'lente 
vet collocado sempre e m s eu thro• 
no sem a mais peque na aHet·açaõ 
·ou mudança, como taõbem gozan:. 
do em toda a plena tranqui!lidad e . 
a qu elles direitos, que taõ l.egiti. "' 
ma m ente herdára de seus A Ll'gus• 
tos Predecessores. Que no Rio de 
Janeiro se naõ fom e nta v a o lume 
da rebeliaõ, como fal samente, sec 
havia espalhado pot· vozes :Hnotina -
doi'ai, e inimigas da ordem·,' e ~o 

\ . 
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público socego; pois ao contrariO> 
veria S. M. , o Brasil todo, e v.e-
ria o mundo que o povo do Río de 
Janeiro , sendo tanto necessari~, 
se havia de prestar intrepido e cons-
tante a derramar seu sangu.e pefa 
defeza de seu presadissírno, e A'u-
gus'to Monarcha, pela da ReJígi'aõ 
de se'us maiores, e em fim de sua. 
Lusitana Monar.chia, e de sua Pa· 
tria. · 

Assim fallavaõ os. habitantes 
do Rio de Janeiro, patenteando a 
S. M. os sinceros desejos, e valor, 
de · que- se achavaõ animados para. 
fazerem com que os legiti[l;}os e 
inauferíveis direitos, inherentes á 
sua Real Corôa jámais podessem 
vaciflar naqueiJa 'Côrte, aonde re-
sidjaõ . ainda varões íllustres e ver-
<;l:i,<;ieiramente Portuguezes , qu0 

. longe de toda a dúvida iriaõ, se 
prec~so fos~e, assignalar "eus no-
mes . e sua rnemoria na defeza de 
seu Reí e sua Patria. Quanto naG 
é di'flerente esta da P'ern:1mbucana 

'ling·u~gem, que (em vez. de se·r 
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empregada a implorar , SPgundo 
lhes àconselh;\r·ão , o pf.rdão da-
quelle romp-imento) bem pelo con-
trario servio só para manejar infa-
memente atrevidas invectivas con-
tra a Pessoa do mesmo Soberano, 
que acabavão de espoliar de seus 
Regios direitos sobre aquelle terri-
torio. 

A i o·norancia política daquel- ReflexÕ~I 
:;:, · · sôbre a ]e povo de Pt>rnambuco, enthus1as-. . . - ' . IgnorancJa. 

ta de hberdad·e, .sem saber o que e temerida· 
elb é na sua PSSPncia, acompanhá- de uos Pe"r-
da de suggestões dos perversos fau- nambuca-
tores de su·a inorg:wízada eonspi'ra:- nos. 
ção fazia que até a mais obscura 
gentalha vocifPrasse pelas ruas pú-
blicas, soltando a êsmo as liaongei-
ras palavras = liberdade~ e igual-, 
dade = c.omo '·se nisto estivera & 

consolidação de um novo Governo ·, 
para que pa~savào derrepente, sem, 
mais se Iembt·arem das ) fonestàs 
cons~quenc,ias ~- qú~ Ih ~~ ~ca~reta~ 
"a sobre suas v1das., e·fazen'da uma 
tão louca temeridade, · cÓmo · ~;·de 
• • I • ' ' ··J I' projectarem taes plai')OS 1, qu,ando 

• • , ) ' , " \ ~A < {f ' 
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~~ ~ão achavão constituidos na op-
portunidade de poderem arrostar 
com um bloqu eio , qo e forçosa m en-
te . se lhes faria, o que bem claro 
lhes m~strára depois a experiencia, 
vendo se rodeados por terra e mar 
de trop{ls ~ que devião submette-
1Ôs, e ~ in g·ar assim a injuria, co-
~p.~t.tida contra seu ' leg-itimo . Sobe-
rano. 

b castigo pois' sendo eviden-
~t; , na presença da mais fugitiva 1 

retlec<;.ão , os devêra (ao menos) 
:ifast~r ·~e perpetrarem seus crimi-
jlosos attentados ,Uá qu e o arnor, e 
lealdade, devi ~! a a tão bom .R ei, 
os não poClia conter dentro do .cir-
~ulo de seus deveres. 

.. Não acontece porém assim: os 
'origln'arios motores de semelhantes 
·conc'~ssões políticas jámais _se .. es-
q'uec·em de si de strás farnili'as, &c: 

~·mas 'pó~qbe lhes é f~rçoso q ·o:: mbair 
:9 p6Vo1, .e im·pôr-lh'e a'e mut . extraor-
·qiH~~~? bmpav~dez . , elles· ... assim ~ 
,P,ra'ÇtiCão ' ·e 1he. so~tão ' vozes dq 
·mais hâlta-ao 'enth&siasnió, di~en 
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do-lhe, v. g. que elles ficarão mais 
facilmente submergidos debaixo 
das ruínas do ' Edificio, 'cp.ie tentão 
levantar, do 'que desistão da come-
çada emprêza. : inabalabilidades , 
firmezas, e outras palavt·as, de se-

li t t"fi ~ ,,•,, ' J me 1an e es o\) sao as arm.as, e 
que ignomirliosamt"nfe' s~ sérvem 
estes malvados para lu·dificàrf'm o 
miseravel povo , qne, pronwto a 
seguir o que na sua imaginação su-.. · 
perficialmente se lhe figura ' acç:om-
modado a seus interess~s, : por ef-
feito das · maquinações daq uelles, 
rot'Qpe nos mai's horríveis deli'ctos, 
que tod·avia se tqrnão congruentes 
e idoneos aos fins dos m'esmos per-
versos e ini'q u\ws motores. 

Desta sorte vão·· 17lles progre- · 
dindo segundo as circunstancias 'os 
protegem ; porq u'e do contrario c ui-
dão logo em pôr a salvo suas pes-
soas, paréh'tes e ãmtgoa, &:c. ' E 
se acaso por incidente 'ficão· sacri- · 
fic~dos, ou 'é porqu ê ' apézar .d~s ; 
mawres ; e mais pensadas medidas 
se lhes tornou imprevisto, ' ou· tão"-: ~ 

,. ' 

•• •r 
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1Jem pqr sua igriorancia, como de· 
ordinario ressumbra, e se patentêa 
mesmo na classe destPs pseudo-re-
.'!eneradores da raça humana, que, 
FPndo q uasi sempre ~Hna cafila ele 
frandnnos- , e piratas ria titnhant.e 
mio do. Estado, se fa~f"m embaido-
res do triste povo, a quem rouhão. 
illu"dindo-o com promessas de mui 
grandPs ve,nturas e prosperidàde, 
qtH' e ll es flesejão apenas para si, 
e para os ~ens. 

A PXJWriencia ele seculos o ha 
most.radq, :e mostrad sempre, em 
quarito f'Xistirem homPns. 

Illnsões e Fhilantropos isto é amado-' ' _tram~\que rt:>s .e amigos dos hnmanos se pro-
rostumao N • • I N ' 

inventares cla·mno :1quel PS faníarroes em mui 
chamado• altas vozes,. Nada ha f'ntre elles, 
Reformado- quest:l.() nenhuma se S\Jscita, que 
res r! eGo- naõ venha logo o a mor e a amizade 
verno, <los seus semelhantes, em favor de 

qnem daraõ a propria vida , mas, 
.ncabada sua are-n-ga, , ou questaõ, 
mõ se dá um rasso uni co a pró e uti-
liclarl e daqnf'Jies humanos, de quem 
.se· diziaõ taõ extremaqos amigos ! ! 
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. .Desta qualidade pois df" refor; 

madores sP compunha ~ sociedade 
dos rPbeldes Pern:unbucanos ~ que , 
por ' isso alguns tem pago com a vi-
da, e outros (por _mal olhados) fi~ 
cáraõ sujPitos a milhares dP encomo-

. dos' segundo é regular de aconte-
cer em catast.rophes semelhantes. 
· Sfmdo por tanto assim que a __ 
revolucaõ de' PPrnambuco de ne-

. nhuma' sortP podia jr ávante, por 
se verificar nt>lla (além do incon-
trastavel P manifesto roubo á legi-
timidade e R'),a]pza do Summo Im-
perante do Re-ino nniào de Portu-
gal, Brasil, e A lgarves) o mesmo 
complexo d~ circunstancias, quaes 
~s ·de que hav~m'os fa llado acima, ~ 
1gual caracter , ,e comportamento 
d,os miseraveis conwiradores' que 
só tinhão em vista o enriquecer-se 
á custa dos sacrificios de muitos 
dos honrados, e bem intencionados 
Pernambncanos, fazei1do celebre o 
incendio de sua revolução rb mes-
ma sor(e -que antigamente se fizet·a 
o_ do templo de Diana, cujos au-
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thores: só podião fazer-se conhecidog 
pela: ·éxecração de seus delictos, 
não l erà possível que semelhantes 
sceleradds , perturbandó o socego 
desta cidade, e constituindo-a por 
seus horrorosos crimes na mais de-
ploravel desgraça , se vanglorias-
sem de sua impundade , e seu tri-

. umpho. A fora as providencias pois 
qne na Bahia d'improvíso se to-
márão, logo que em Portugal rom-
peu a noticia , os Governadores 
deste Continente primeiro que tu-
do fizerão publicar por uma Porta-
ria @ petitorio, que fa.zião aos ne-
gociantes do Reino de uma contri-
buição, para · bloquear Pernambu,. 
co' fazendo lhes ver as tristes c'ir-
cunstancias, em que' o Estado se 
achava por falta de numerario no 
thesouro público, e ao mesmo tein-
po a grande congruencia que tinha 
esta medida com a representação, 
que o Corpo do Commercio lhes ha-
via feito, mostrando a indispensa-
vel necessidade de repellir com a 
maiur energia·, ·e prot'11ptidão aquel:1 
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le horroroso e execrando attentado, 
que dt->vêra __. desvanecer-se em bre-
ve tempo, &c. 

Em conseq uencia por tanto· ~xpedição 
destas provid ~ntf>s mt>did::~s se f'll sitiadora de 

. 1 . ., h! . Pe rn am bu· 
Vl OU a expe c lÇ/W para o oqu PJO, co , @seus 
cujo ch efe a bordo da fi·ag·d ta Pe- effitos. 
r ola escreveu uma bem organizadat 
e conveniente proclamaç ~fo , qu e' 
faz sentir aol!l Pernambucanos assás 
vivamente a i Ilusão, porque se ~ei-
:Xárào abysmar n'um péla go de ho~-
rores, em que a traiç~o e a perfi-
dia contra o melhor do's R e'is, e ci 
Pai mais bené fico de seus ~ assalloJ 
os havião precipitado, &c·. ' 

N ~ 11 I ' t ' ao tarcou mm o tempo que 
não vissem os 'Perriambücanos rea-
!izaclas estas v ~rdades; pois haven..: 
do as tropas ' que marchárão da 
Bahia, dado ~atalbà aos rebeldes, 
derrotando-os inteiramente, nas vi-
sinhanças de P erÍlambuco ; ao mes-
mo tem'J)Ü 'que da esquadra d'o blo-
queio desembarcou algurha kente ' 
que, combinada com a de té ri·a, 
tótnárãó posse da cid'a'de aos 21 de 
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Maio do mesmo anno, havendo tin()' 
o Governo Provisorio 73 dias de sua 
duração . Os cabeças .dos insurg ~"n
tPS, dPpois de derrotarlos , fu girão 
para o i ute rior com coisa de 200 , -

' ou 300 sequazes. 
Não era (sem dtívida) de es-

perar outro fim a uma insurreição, 
que , SLÍpposto tivesse elem e ntos 
an!.igos. , foi obra do mom ento , 
parto da inconsid ~raç:"lo, e nunca 
suste ntada por um plano combina· 
do ; pois tudo mostra não só preci-
pit.a<(nÕ, e rros, e injustiça dos ca-
beças, mas a sna absoluta ignoran-
cia em materias de Governo, ad-
ministraçaõ, e nian Piras de con-
ouzÍL' os nPgocios públicos: em uma 
pala·vra naõ rnostriraõ outra quali-
dade r~'commPndavel, se nf!Õ a de 
:.1.lgurna e nergia, q~e reglllarmen-
t.P se dese nvolve em casos de re vo-
luç0es; porém que e ra filha do es-
touvado e imprud e nte e nthus'iasmo 
das ph:mt.asias esturrqdas daqu elles 
regen eratorios em baid ol'e s. · 

Este aconte.cimento porém d~. 
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via produzir todavia um oenéfico 
effeito; e era o demonstrar ao povo 
do Brasil, fJUC as reformas de Gover· 
no st> naõ devem procurar riunca por 
m eios injustos, quacs os da oppos"i· 
çaõ de força ao Governo legitimo, 
cujos resultados ser.aõ sempre a de-
testavel efl'usão de sangue, verti-
do barbaramente eutre Írti1aÕs na~ 
cio'naes, cuja ba:rbarídade, tornan· 
do-se justa da parte do Governo 
attraiçoado, fica em tal caso devi· 
da .sómente á perfidia e iniquidade 
dos authores. de semelhantes refor-
mas . 

Os demagogos em Pernambu- Mostra-se 
co esperavaõ-, e t e ntáraõ persuadir oquan,to_ se 

. . enganarao 
u, seus Ignorantes sequazes , que os dema-
:leviaõ ter toda a esperanc;a de se gagos ele • 
hes enviarem soccorros de Poten- Pemambu-

c: ias Eslran o-eiras. Assim se illu- co nas es-
d' ~ ( b d" l.h ) · peranças Jao, ou para o ·. 1ze r me or Jn- de soccorros' 
ter.Havaõ illuclir aquell es 1nisera- Estran;;ei· 
VeJs, qqe os accreditavaõ, e que ros. 
lJaõ eraõ c2p ;:: zes de co11hecer os 
d P.smesurados abs urdos, e m que Ja.,. 
b oravaõ, persuadincló-se 1, 0 de que 
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, . ~~ re,voluções são o meio efficaz cl~ 
,melhorar uma nação; e 2." de que 

~.haveria !laçtto, . que estullamente 
· ) s,e ,in tromettesse nas disputas ci vís 
-l !,e ou.tr~; . a mP~os que não fosse 
para o hm de pewrar, e ·nunca pa--

_' ra . de~euder : conservar ; e fazer 
_1progredi_r? i_magina~p_ seu _me1horr 
mentq; tirando da . maneu;a, que 

_ ~11ais profic.uam.ente se proporcio· 
, _11a1Ú;e, todas e q uaesq uer u.tilida-
. 1d.e,s

1
, s.u~ceptiveis a tirar-se , de ,am-

.ÇJ,o~ çs partidos dispqtantes. 
~ .• • 

1 
Se a )listo ria não estivesse cheia; 

de factos, que comprovão esta ver-... 
dade bastaria o bem notorio exem-

·Ip :lo do que practicárãci os France-
'zes durante 'a sua revolucão. Em 
:.todos . os paizes, aonde as· suas ar._ 
mas 1orão recebid::ts, com espcran-
c.'as de introduzirem nielhorameJttos· 

· ;Ío 'Governo, fizerào e!les o mais 
escandaloso· e indizível abuso da 

.f<~oa fé e ignorancia daquel les, que· 
,a~sim os recebêrão . A Ita!.i-a espe-

.. Ç1almente , e a Ho11and:l s;io ain-
_.da . hoje , e eternamente serão a 
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}w~·rorosa prova ~esta verdade his;-
torica. 

- ' 1 • \ 

No caso pqrf}m. pe, Pernambu~ 
co ,aconteceu quê a Inglaterm pro:-
hibio logo a exportação de arma-
mentos; e até que se enviassem 
cartas para Pernambuco. Os Esta-
dos Unidos promulgárão uma lei 
para o mesmo fim, em virtude de 
uma representação {)o Mini~tro PÇ>r-
tuguez em Washington,. P.ara prp-
mover aquella medida. 

Màs para se mostrar o quanto 
aqtielles desgraçados enthusiastas 
se havi~o illudido,, s'ufficiente seria 
refl.ectir-se, que , suppondo não se 
l1averem' estas nações conduZido 
assim, e que por conseguinte per-
mittiào. se mandassem petrêcho~ file 
guerra aos insurgentes, só podia 
(quando muito) concorrer isso pa-
ra a continuação da guerr3: ci-yi~ , 
e esses estrangeiros tirarem . u1~ 
partido, que lhes seria sempre fa-
voravel, vendendo ali i as suas mer-
cadorias' sem que jámais se em-
portassem com o e_xito dos vence-
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·dores , ' Oll dos' vencidos· ; e es-t~ 
m~sma politica se ha visto em pra:-
'Ctica' para com as Colonias Hespa-
l'l'holas; donde (pelo menos) os Bra-
sileiros, como estando mais pr~xi
mos, parece que deverão tomar o 
exemplo, e não · esperarem outros 
rezu~tados, por não terem motivo 
algum, que os podesse excPptuar 
daq uell'a marcha tão generalizada 
em política. . 

- Cahio com etfeito aquelle edi-
ficiu, porém desabando em ruínas, 
~ue (sem coqtradicçào) deviào tor-
llai-se mui sensíveis aos nacionaes; 
})OÍs tinhio Je pagar mais tributos, 
para :resarcir as d t~spezas, necess~
riamente incurriclas' para suppn-
rnir a insurr<:: i</iü; e estas despezas 
forcosamente devião ser mui con-
:.Jid~I'aveis, assim no tempo da sup-
pressilo' coam em suas conseq uen-
Clas. 

A' vísta pois de tão fune3tas, 
como oppressivas circunstancias , 
em que se v ia ceHocado o pu v o de 
PGrna.mbuco, se pode bem dedu-



· ~o BaAzrL: Lrv.- ::nx~ IOl 
2lr que aqueUe m'8,smo povo dev~ 
tirar deste acontecimento uma li-
ção util, para conhecer _que as re-' 
voluções j::irnais podem fa:te1• o me-
ihoramento ela nação. Da parte po• 

' i'ém do Governo está o mostrar 
sempre utn ardentissÍrilO desejo de. 
melhoramentos progressivos, collÍ: 
o •que, ainda que · riem Sempre se 
realíietn por effeitó de occurrentes 
circunstartcias ; ao menos se con-
serva tranquilla a massa geral do 
povo_; e os homens borts e espiri-
tuosos da n·açã.o -vi vem toda via ani- · 
mados pelas es;peranças de maia 
prospems futuros. Nem basta di• 
zer-se que .o Governo tem forçast 
bastantes e sufficiente energia, co-
mo (sem dLÍvida) se mostrou nes-
ta occp.sião para subrnetter e cas-
tigar as rebeliões ; potq ue estas 
são sempre um mal muito conside .. 
ravel ,, ainda sendo supprimidas -1 pois foi sempre um ÜlContrastave 
principio dos melhores philosophos 
jurisconsultos Criminalistas , que 
devia qualquer Summo Imperan~ 

TOMO X, 1-l 
' . 
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rante tractar antes de evitar o!l : 
cnmes, pot meio de limas providen- · 
tes e sabias leis, que de s~ occu-
par sóniente em puuir os delinquen~ . ' 
tes; e por isso o meio acima indi• 
cado, posto em practica, fará que 
o Brasil nos offerêça um delicioso 
e vasto espaço, por onde marche a 
continuação de sua historia, cheia. 
sempre de proficuos melhoraflilen· 
tos, e nãó interrumpida prosperi-
dade. 

Avito elo Foi por este tempo que o Con• 
~onde ~~- de da Barca Ministro Secretario 
n~~~~ ~ -s~: Je Estado passou um A vizo sobre 
<:retario d' . o Commercio d~ escravatura para 
Estado. so- Luiz Joze de Carvalh-::> e Mello, 
bre 0 com- em que lhe parti c] pa a necessida .. 
m ercw da d 1 t · li . . . escravatu· e ue acau "e ar, e precaver as si· 
r.a. muladas violações do tractado dG 

22 de Janeiro pelo qnal houve S • 
. M .\ por bem o prohibir aos seus 
l'élS~a llos o commercio1 da escrava-
tura en~ todos os, portos da co·ta 
- l . 
d Africa ao nol'te do EC{uador, e 
em algnns ao Sul des!a linha, aon ... 
de a Coroa .do Reino Unlldo não . ~ 

,. 
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tem domínio ou direito; e que por 
isso devia prohibir-se que os navios 
HespanhoP-s se armassem nos por-
tos deste Reino para irem faze r o 
tráfico de escravos naqtielles por- . 
tos da éosta d' Africa. Em virtude 
pois de tudo isto éra S. M. servi..; 
do ortlenar, que tres mezes depois 
da data daq ueJle A vizo se devia 
entender já feita a mencionada pro-
hibição, &c. 

Era por esta época que os me- Progressos 
Jhoramentos do Brasil progredião no melhà~ 

. 'd d . rament<i do com m mta prospen a e, e provei- Brasil por 
to para os habitantes d'aquelle vás- meio de 
tissirno terreno. Então se v1ão. rea- Cartas R~ 
lizados na parte, que a possibili- gias. 
dade permit.tia , os 'desejos de S. 
l\1., e muito especialmente no art. 
t:>stradas_, que tão u teis são sempre 
para facilitarem o transito neces" 
sario ~aquelles povos, a fim de se 
lhes tornarem commodas as com.o 
lnunicações, de que precizão, pa...; 
ta que se promova (mais que tudo) 
o seu Comrnercio, pelas commu-
tações de seus generos i utiliza.ttdo• 

• 



l(H I-I t s ·'r o R r A 

se ao mesmo tempo da civilização, 
que semelhantes concurrencias pro-
duzem em toda a parte, aonde se 
comm ercêa. 

'Tr?ba! hos M ovido pois destes solidissi-
dodG~vder· mos pri uci pios , e penetrado dos 
na or a · · · d" 
C · · sent11nentos p··atnoticos, que o 1-ap!tama 
do Espírito rigião, ~rabalhou o Governac:·Jr da 
Santo. Capitauía do Espírito Sanc&u Fr~m· 

c~co Alberto Rubirn, e fez todos 
os possi v eis esforc,os para ver se 
abria un'ia estra·da, que fizess e a 
communicação daquella Capitaní.:t 
com a de8 Minas Geraes; e de facto 
se viajá por este tempo (em con~ . 
t;eq uencia de seus desvelos) aber• 
ta uma· estrada com mais de 22 le"' 
goas de distancia, desde o u !ti mo 
morador do Rio de Sa~tclr;z Maria , 
até perto da lllllrgeiÍ1 do Rio Par-
do, e nella estabelecidos com as 
competentes guarnições os Qu;.u-
teis de Bra_r;ança, Pú1hcl, Serpa., 
Ouru:m , Barcellos, Villa Vtj:osa, 
Munfvrte, e Souzel; ep1 dis tancia. 
d e 3 em 3 !egoas , para guarda, 
it'gurançu , e cornmvdiJa.de dos 
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viajantes, e para facilidade d'as re• 
eiprocas communicações commer• 
ciaes. • 

Observava-se . pois que S. M. A pplaude-
tinha ni s to o maior intf'resse, por S. M. od es-.. . I . r d. velo da-
CUJO motivo· OtlVOlli IDl:Hto .as Ja . '~ quell e Go-
gas deste honrado e e'Fi erg;Jco Go- vern ador 
vernarlor, applaudindo os prospe- por 1~1 eio de 
ros effe. itos de sua actividade , fa- uma Car ta 

d 11 • d · Re<'!a &c,. zen o- '1e ve r to avia o quanto ::. · •· · 
~Dnviriba !)e empenhasse elle na 
conclusão da mesma estrada até 
se encontrar alguma já aber ta , e 
·t.ransitavel em a c;apitauía d~ iVIÇ· 
nas Geraes; e bem assim qu e se 
houvesse de emprehender a aber-
tnra de muitas outras differentes 
eshadas por todo o vasto Sertão , 
que sepára ·as duas Capitanías, a 
fim de que possa vi-r a ser reduzi-
do a cul t ura ~ approveita~do-se no 

. mesmo tempo a~ riquezas, que ne l-
le constava que h a via, e até alli 
se ach :~vão fóra do alcan-ce de seus 
vassallos, pelos perigos, a que se 
ve ri:lo expostos, sei1do acomm e tti-
cos pela f0ro·z e harbara raç_a doj 
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Indios Botecudos , uma vez que 
não achassem por toda a parte a 
sua Real Protecção, e defeza, co-
ruo acontf'ceu aos primeiros, que 
]avrárào as Minas do Castello, e 
as cabeceiras do Rio ltapamerim, 
pertence~tes a essa Capitania, e 
que fôrão obrigados a abandonar as 
~ Povoaç,ões , que alli havia, para 
em proximidade da costa e sôbre 
0 'mesmo ltaparturim se estabele-
cerem ç,om maior Sf>gurança. 

M:i?s de :ror quanto e r;\ certo o haver" 
_ ~?qu.mr ~a, · lhe mostrado a experiencia que um 

qvJ!Jsaçao, · · - . 
e pacifica- dos melhores meios de se consegmr 
ção dÓs ~n- a pacificação, e ci vili~aç<"ío desta 7 
di'?s •. &.ç. e de outra~ ba~bçnas ,fa(;as de In- · 

dios consistia em se fazrrem tr~n..,. 
sitaveis por muitas e diíl'r:Tentes es-
tradas os extf'nsos bosques , · em 
que se aehavil'o abrigados, a fim 
de que por toda a parte houve9 .. 
sem de eucontrar os attractivos da 
çivilisaçfio, sendo convidado~ com 
br:111dura ao reconhecimento e su-
jPiçfio ás suas lt>is; assim como tã0r 
f;?em deveriào ser . pn:>m.ptl;l.me.[lta 

I 
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eastigados os que commettesse m 
hostilidades: e por essa razão ~ra 
o mesmo Senhor servido. orden ar 
qüe se {}romovesse com a maior 
actividade a communicaç~o desta 
Cap.itanía com a de lJ!Iinas Geraes 
por muitas e difrerentes estradas, 
tantas quantas se julgassem con-
venientes, sendo feita a despeza. 
da sua construcção pela Junta da 
Real Fazenda de cada uma das 
Capitanias na parte, que houves se 
de fiC'ar dentro. dos seus limites, 
regulados pelo Auto. de demarca-
ção cetebrado aos 8 de Outubro de 
1800, em €lue se tomou por limite 
a linha Norte-Sul, tirada pelo pon-
to mais elevado de um Espigão, 
que se acha entre os Rios Guandu 
e lJfainassu na sua entrada em o 
Rio- Dóce.' , ficando por consequ e n-
cia pertencendo. á jurisdicção do 
Governo da Capitanfa de Ai.ina1 
Geraes o terreno, que se ach as!::e 
ao Oeste desta linha, e .-.o Go ver-
no da Capi.Lanía dC? Espiri.to Santo 
o que ficasse a Leste da mesma 

' 
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linha: e putro sim que pelo limite 
das duas Capitanias se tratasse de 
abrir uma estrada; e que em dis-

·üwcia de 3 ·em 3 }egoas , ou , , co-
7 mo se reconhecesse mais conveni-:-

ente, se abrililsem outras, que a ira~ 
vessando as que servem- de com~ 
tnunicação entre (."IS duas Capita-
nfas, tornassem ~odo aquelle Ser:. 
tão transita vel ·, para nelle se esta· 
belecerem com commodidade e se~ 
gurança os que obtivessem· Sesma ... 
:rias ou Datas mineraes: Que as 
estradas fossem continuadas pel_as 
pessoas, encarregadalil da sua aber .. 
tura a té se encontrar alguma Po-

, voação, ou Estrarla já ab'f.rta, aiR-
da que passasse' <ílem do limite 
da Cápitanía: devendo porém dar-
se p'arte ao Governador respectivo, 
logo que se chegasse ao dito linli-
te, para s'ua intelligt-ncia, e para 
ser por elle competentemente allxi-
liado, leva ntan do-s'e quarteis guar~ 
IJecidos por tropa da respectiva Ca~ 
pit an ía , devendo-se·lhe st"gulr a 
pc-cessaria providencia dos raJ1chos-
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nos sitias convenientes; e cor1·endo 
tudo por conta da Junta àa Fazen-
d~, em qu•mto á despeza, que se 
fizesse com a mesma estrada, na 
parte, que pertencesse ao districto 
da sua jurisdicção. 
· Que se houvessem de exami- Observa-
Dar todos · os Hios, que podesserri çãoeexa~ 

C I' me tl os d1f~ 
dar passagem a .anoas, e 5-:wcas, ferentes 
removendo se com o maior cuidado rios, para 
e diligencia as dificuldades.., que setornare_m 
6e ~ncon_trassem , . por s~r este o n~~eg-.veis, 
meiO ma1s commodo e facJl para os · ~ 
trasporte~ de generos de Commer- · 
cio, e industria de seus vnssàllos: 
Que por tempo de J o annos conta-
dos d ~t data de sua Carta Regia 
fossem izentos de qua:esquer direi-
tos os generos que se transportas-
sem ·d3quella Capitanía para a de 
Mt'nas Geraes pelas est.r3das, -que 
se abrissem, ou pelos Rios, que 
se achassem navegaveis no vnsto 
Sertão, · que separava as duas Ca-
pitanías até á quelle tempo, fican-
do taeil g;e11eros unicam ente sujei· 
tos ao pagarne.lilto dos direitos, que· 

(--. 
' 
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se arrecada v 5o pela . sua entrada nas. 
Alfandegas de beJra-niar: Que pe• 
lo mesmo temp.o f0ssem izentos do 
pagamento do di2íi m0, te dos e q uaes· 
quel' generos de -cultura, que se 
promovesse no Sertão daquella C~-
pitanfa, sendo. como tal considera-
do o terreno, que naquelle mesmo. 
tempo se não. ach;;t~se cultivado ,, 
ou concedido pet> sesmarias ; de-
vendo ser regi-stadas na Contadoria 
fla Junta da Fazenda da mesma 
CapJtarila, e f!tn livros só para es-. 
se fim destinados, todas as conces~ 
sões d'e Sesmarias,. feitâ..s em con-
form·i~acle de suas Rea.e~ ordens~ 
para que seus donos podessem go-. 
~ar desta izenção, e para que se 

· conhece.sse q uaes, erão os tE;Jrrenos ,. 
livres cto pa·gamento do dizimo, e 
quaes os que o devessem satisfazer-
pela sua cultn.ra: Que se promo-
vesse a lavra do oiro das Mina:s do. 
Castf'llo, e outros u:rrenos, que o. 
contivessem , .sendo cfistribuidos. · 
por cartas d0 datas na forma do 
'Regimento das Minas de 19 de-
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Abril de 1702, das Leis, e Alva. 
rás de !'3 de Maio de 1 803 , e fa-
~endo-se a extracção . do oiro corn 
jiS,cauteiJas, ordenadas 00 §. 8.~ do ,, 
mesmo Art., para que cs entulhos 
das terras, que se houvessem d61 
lavrar, não inutiliznssem as que 
para O future se Ja•Tassem: Que 
~e houvessem de nomf'ar os Guar-
das Móres, que fo:ssem necessario1 
para os diflP.rentes districtos J\.1ine-
raes' compet indq a proposta de]Je~ 
ao Ouvidor da Capitania que de~ 
''eria st>rvir de Superintendente das 
Terras e Aguas Mineraes, e s.en· 
do oseu Titulo passÇldo pela Juntl\ 
da Fazenda dessa Capitania: Que 
as Cartas de D;üas Nliueraes, que 
se houvessem de conceder aos que 
por informação do Superintenden.., 
te se achassem nas circunstancia& 
de as obterem , ol,erião passadas to-
das pela J un~a, e re~istadas na. 
sua Contadoria em L1vros a esse 
:6m tão só mente destinados, sem o 
que não deverião ser tidas por Je .. 
. g~e~ , · e valiosas ;. · declaraudo se 

I 
I 
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nas mesmas cartas o numero d'e 
pessoa~ , em pregaila.s na minera-
çào a fi 111 de que em cada anno se 
podesse faz er \).lguma jdéa do re-
sultado destes trabalhos, e se ha-
via, on não, ext ra vio do oi-ro em 
pó, a_ qu e se deveria occorrer com 
as providencias , que parecessem 
conq:~ nientes: Qur> lodo ooiro, que 
te extrahisse , ·fosse condnzido á 
Junta da Fazenda com Guia, pas-
sada pelo Com mando_n!.e elo J,istri-
cto, ou pPio Guarda Mór, para 
SPr p~ompb. rÍ1ente pago qut>nro ap-
pr~enlasse a razão de 1$ 200 ré is 
por oitava, depois de li..mpo· cle im- • 
purezas, ou segundo o valor do se11 
qui late, reconhecido por toque , 
depois de deduzido o quinto, que 
era devido a elle Soberano, sem 
·C]ue fosse ___ permittid:o a pessoa al-
g-unya o recf>qet· e m pagamento oi-
ro em pó, extravia-lo, ou vende. 
ló; pois que a compra de todo o 
oiro em pó, que se extrahisse, de.-
via Sf'l' privativa de sua Real Fa-
zenda, incorrendo n:.ls. l1enas, que 
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- ~e a chão estabelecidas a f ai respei-
to , . os C]Ue o contrario 11zesFem: 
Que no fim de cada anno fizessem 
subir {t Sua Real Prezen(~a pela Se-
cretaria d'Estado dos 1\'-egocios do 
Rein_o , e pelo Real Erario' t.ín1a. 
circunstanciada conta do resultado 
destas Províncias, de c laraudo nel-
la ci nurn ei'ü, e extcncão de es tra-
das , que se houvess'em feito; a 
despeza de sua Real Faz P- nda em 
t5ua construcção, e dos Qunrteis, 
e · ranchos, que se tívessem levan ... 
tado, o numero de Sesmarias, e 
Datas Mineraes , que ·houv esst' lll 
sido concedidas; a qn.1ntidade do 
oiro em pó, que se tiv€lsse mani-
f-esta do , e fosse pagp pela .J iJ_n ta 
da Fazenda ; o numero das pes-
soas, empregadas na cullura, c 

· minera<;ào de todo este . terreno ; 
quaes fürão os Rios, qu e se acha-
r;l.o navegaveis, e as diligencias, 
qu e se fizcrão, para v'encer as di-
ficuldades ,_ que alg-uns delles olfe-
tecessem; o num ero dos Iudios, 
que se tivessem domcsLlcado; as 
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Povoações, que se formassem~ ~ 
bem assim tudo o mais que neces-
sar io fosse, para EJUe com pleno co,.. 
nhccimento houvesse S. M. de dar 
as provide ncias ult e riores, que 1he 
pareces.;; e m convenientes . 

fte~ecção Por estas e outras analogas 
ptauslvt~.l providencias e medidas do nosso 
em elo!! lO , . "' 
ao Senhor ~oberano o Senhor D. Joao VI. , 
D. João YL conspirando todas para o mesmo 

fim ela rn utua e reciproca felicida-
de de seus vassallos do Brasil, sé 
vê cada vez corn maior evidencia 
quâes erão os cordiaes sentimen-
tos, que o anima vão sob1'e a pu-o 
blica pt•osp~ ridade de todos os seus 
E:otados, pois que, erigrandecen-
dv-se o Brasil , bem manifesto é 
que o Continente de Portugal de-
v.ia par dei par da influe.ncia de ~uas 
nquezas. 

~nvia tão- Foi pois por meio daqúella. 
bem s., M: carta Regirt, de que se acabou de 
eutraCar,a J" ~ d' N 1 
R e"ia ao 1azer menl?ao, que se era o toe as 
Go~·ernador as . providencias, e se tomárào as 
deM inas pl'oticuas medidas para que o Go-
Geraes; &c, vernauor ·da Capitanía do Espin"to 
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Sr;z.nto pozesse em practica tudo 
qúanto dizia respeito ás estradas, 
e mais obras públicas , tendentes 
a fazerem commuhicave,l a nwsma 
'Capitarlía com a de M'in'as Gemes, 
para cujo fim S. l\1. ehviára tão-
bem outra Carta Reg'ia ao actual 
Governado!.' desta Capitanía , na 
qual , st:t c onform;\va o mesmo Se-
nhor com o parecer qeste e da J un-
uta_ da Fazenda da:" referida Capi• 
tanía sobre a utilidade, e necessi-
dade de muitas e diversas estradas 
p elo Sertão, que sepára a Capita-
nb de Minas Geraes daquella do 
Espírito Santo, a fim de se virem 
a pôr em cultura seus vastos e fer-
teis terrenos; promovendo por cs':" 
ta maneira a commodidade dos que 
os transitassem, e a riqueza, dos 
povos, que a.lli se dessem aos tra-
b:.~.lhos da agricultura e lavra d ~ 
oiro, &c. · 

Por esta segunda Carta Regia Corrobórão• 
Se corroborárão por tanto as medi- lle ~ s pr!- • 
d. . .. d'd . J menas me• as , expen 1 as a respe1 Lo f as d i·Jas w ure 
.obras daquella mencionada Capita- a Capitani'l 

o 
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do F.spirito nia do 11spú·üo Santo ; tendo -se t. 
Santo, $J.c. _ mais que tudo em vista (além da 

communicação , ·e seg·urança dos 
_Sertanejos) o progresso da pacifi· 
caç.ão, e ci vilisação dos Indios: e 
da mesma sorte tãobem attenden· 

,,. do muito á observação e exame ne- -
. cess:1.rio sobre os l'ios, para que se 

fi!'>proveitassem os que podessem 
tor:nar-se navegaveis , dissipando· 
se os obslactdos, que se houves-
Sf'm de oppõr á pa8sagem de Ca-
nôas, e Bát'cas, teildo-se semprê 
em v isüt a pre(erencia , que devia 
merecer um tal meio de cominuni-" 
cação pela fâcllidade de transpor· 
tes: e assim recommeúdava S. M. 
tudo quarilo em taes circunstan· 
cias era capaz de encaminhar-se á 
feliúdade de seus vassaUos. 
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LiVRO · XX. 

• 
1817; 

Bloqúelo de Pernambuco peto 
Chefe dt Divisão José Pe-

reira Lobí:J. 

\ . 

For por este t~~po qüe Rodri-
go José Ferreira Lobo, Chefe de 
Divisão da Armada Real, e Com-
inandante· da Esqi.ütdra do Norte 
proclamciu aos habitantes da Cap~
tania de Perhambuco; fazendo-lhe 
vêr a estranheza, e mágoa de S. 
M. · em seus criminosos attentados 
revolucionarias; e muito mais ad .. 

ToMo x. . I 
':'-
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mirando-se de que aquella Provin .. 
cia, aonde tantos hômeils va·loro• 
sos, e honrados se illustrárão por 
feitos gloriosos na expulsão de um 
inimigo poderoso, e restatúaçào da 
Corô~ Portu_gueza, fosse neste tem .. 
po o Theatro, onde individuos in-
dignos do nome Portuguez perp~Ztrá"' 
rão uma rebellíão atroz, ousando 
(depois de excitarem a desordem 
popular) derribar o Poder Repr€"-
sentativo de S. M. na expulção do 
Governador, que os regia, e eri• 
gir um Governo faccio·so. · 

· E em summa forcêja por lhes 
fazer sentir, e conhecer a deplora .. 
vel situação'., a que podem reduzir• 
se, pr_oseg·uindo em seus desorde· 
nados intentos; pois que S. M. lhe 
ordenára o fazer-lhes elle o bloqueio 
dos portos de Pernambuco ! i)~fs 
que era do Decoro, e Dever de 
~. l\1. empregar todas as forças 
possÍ\'ei~ _para _extirpar de todo o 
·terrível germe da discordia e guer--
ra civil; porém que o mesmo Se .. 
·nhór esperava ainda ver ,que seus 
~ • f :r 
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boiis vassallos da Capitania de .Per-
nambuco farião .da s.ua parte todos. 
os esforços para t1v.itar tão excessi .. 
vas calamidades. . . 

. H e célebre sem drividà ., ~.e di- C~le~re 
grto-por tanto d~ :m~ttiprar- se o pro- petJton~ 

d, . d d V'll (d S dos habi-te !mento _O .poYO a , l a e e- tantes de 
tirJ,haem; pois_ que .. ; dirigin~o-se ao Sei'írtliaeiii. 
mehciona~o Chefe de, · Divi.são ; 
!h~ diz: " !)esta occasião pede a 
V. Ex." d Povo . da Villa . d~ Seríc. 
nhaem todó o soccorro, a.i;mamen-
to) e muniçã'o I para O mesmo ar-
mamento; e igualmente um om.~ 
cial habil, e com a.lguma gente; 
sendo possível; isto para .defender 
a Corôa do nosso Soberano , visto 
todos estarmos pi;ortlptos para der- . 
ramar a · ultima pinga. de sangu~ 
pelo mesmo· Soberano; O p~rtadot 
desta pode, sertdo da vontade de 
S. Ex.", encaminhar ate_: o lugar, 
aonde este desembarqüe de.ve_ ser 
feito , que é na Barra do Rio For-
moso, aonde acharáõ todo o Povo 
dal!J com os b:raços abertos, ' para 
os receber, aisim como nós igual.:. 

• 
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mente no lugar do · Rio ForrnojiJ~ 
aonde ll'Os achamos promptos parà. 
receber as Ordens de V. Ex ... , 
dadas em ,Nome 'do mesmo Sobera-' 
no: nós temos escolhido este lugar 
para aqui nos "fazer-mos fortes, pa· 
r a c-ortar-mo$ toda a tomm uni ca-
ção e correspoQdencia COÜl as tro-
pas·, que tem miuchàdo contra as 
Alagdas, que é um número muito 
pequeno. , 

Esperamos de V. Ex ... nos d~ 
todo n soccorro; como pedimos, e 
.a serviço do me_smo Soberano. Deos 
Guarde a V, Ex.", &c; 

. Em quanto pbr~m ao progres~ 
so das nossas arh1as victoriosas pé"" 
la entra~a em Monte-Video, comi"" 
tou ·neste _tempo que o Teriente 
General Carlos Frederico Lecor, 
Cotnmandarite da Expedição deQ.o. · 
tinada a pacificar a mal'gem orieh• 
tal do Rio da Prata sahira de Mal• 
donado -no . di~ 14 de j a neit·o ; · e 
que, havendo-se posto eii1 1ilarcha 
para Monte-Vídeo com asforças do 
5eu com mando, tendo combinado 
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primeiramente os: seus movimentos 
c.om a fiotitha ,: de qulll era Chefe 
o Conde de Viianna, encontrou no . 
dia 19 , a dua's leguàs e meia da 
dita praça, um~ D eputaçà0 doCa-:-
bido , a qual lhe a ppresen.tou um 

· · OHicio desta Corporação. Neste Of-
ficio mandava o Cabido ofrerecer 
ao General L~cor as chaves da Ci-
dade, communi.cançlo-lhe que assu-
mira o Govern.o d:ella, tendo fugi-

. do precipitadamente para a outra 
margem do Rio da Prata o Chefe 
Barreiros , delegado · de Artigas, 
com a guarnição do seu comman-
do: instava .pela prompta entJ:ada. 
do seu Exerf':t, 1 tanto para cohi~ 
bir os tumuk ,.. , discordias: intes-
tinas , que se ião. susc-:i:tando , co-
.mo para imp.edi:r,. que não se exe-
cutassem as recommendações de 
.Artigas 6. cerca. da destruição da 
,Praça, e· dos seus EstabeJeciinen-
tos.- E .m coosequencia d esta com-
m..unicação.,. que o, Ca'bi do. havia 
já fei1to tãobem. ao. Conde de Vian-
na,, o' qual tinha apparecido á viita 

l . 
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do port(r no dia 17 , ·entrou o Ge .. 
:pe.fal Lecor em Monte-Video, com 
~s suas •tropas,. no dia 20 de-Janei-
ro' ás 1 ~ horas da )Í]anhãa entre 
os applausos e vivas des habitan-. 
tes; e immediatamente eJ le mes~ 
mo foi ém procissão· acompanhado 
do Cabido, ·e de toda$ as Corpo., 
rações da Cidade assistir ao T~ 
Deum em acção de gr~ças, que o 
Cabido havi~ manda'do celebrar. · 

P,atentêa TrÇttciu porém o mesmo Ca ... 
~ CabJdo. bido de fazer a S. Ex." o Tenente 
ÇJS seus de- · · · . N 

zejos d ~ paz G:-neral L~cor ;:t exp~s1 çao dos de· 
ao Gen<l'ral SeJOS de paz e t(angudlidade, que 
+ecç~.. aquelle povo tinha cqn,stantemente 

manifestado, havencl·o sido obriga-
do a suffoca-los pelo const.rangi'ti 
~nento e violençia de urna forç~ ar-
~naç1a; porém q1,1e ~ visto estar já 
livre daquella oppressí;to, se acha .. 
' 'a no célso de declaJ'ar e demons"' 
trar públicamente que fst es etãh 
os verdadeiros moiivos de baveren1 

. tolerado -ÁJ:tigas, e de Jhe obede..,'. 
cerem . 

.. Penetrado então S. Ex."' d,e 
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tão ingenua, como verdadeira ex-
posição, e f e i ta a discussão, que. 
exig·ia a !!ravidade· do · awsumpto, 
acordárão unanimemente osSénho.-
res, que compunhão toda a Cor- 'l 
poração representativa, que, ha-
vendo desapparecido o tempo, em 
que se acha vão ultr<Jjados, despre-
sadàs os seus votos, e vexados até 
mesmo pela insolente soldadesca, 
devião patentear os seus verdadei-
ros sentimentos , pedindo , e ad-
mittindo a protecção- das armas de 
S. M. F., que marchavão em di-
recç·ão á Praça . Conviérão por tan-
to para esse effeito em encarregar 
ao Senhor Alguasil màior D. Agos-
tinho Estrada e ao Senhor Cura e 
Vigario. desta Cidade D. Damaso 

' Antonio Lárranag·a de conduzirem 
ao 111m." e ·Exm." Senhor General 
em Chefe D.' Carlos Frederico L e-
cor um Oft)cio, em que lhe man i-
festa vão que o Cabido daquella 
Cidade de Monte-Videô acabava 
de reassumir· a authoridade pübli-
'Ca. e milita.r, desde que ,as tropas ' 
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da. sua guarnição a desamparárão; 
marchando _para outros destinos. E 
que por tanto a Municipalidade se 
achava á testa de um povo pacifi., 
co e absolUtamente tranquillo, o 
q.ual , bem ·longe de defender-se 
com o uso da força, desejava an-
cioso que chegasse, quanto antes, 
o momento de vêr.,se amparado e 
~;>eguro debaix;o da protecção das 
armas Portuguezas , Foi ·com este 

·obj.ecto que aquelle Cabido dirigia 
\Jma Deputação authorizada com 
plenos poderes. ao referido · General, 
p:ara - que, · arranjando. com elle a 
l.naneira e forma, porque devia oc-
cupat: esta p_raç~ , e ratificadas as 
condições p.e1amesma M unicipali-
dade, . passasse S. -Ex. a a occupa-
la com ~s forças do seu co1n~11çmdo 
·para comrnum satisfacç:.o. . 

Da mesma sorte lhe fez ver 
que !lpezar. de nã·,) haver constado 
ofiicialmeilte a elle Cabido a inti-
D1aç ão, ft--ita ao GoveHJO sobre o 
motivo da Guerrlt; d iegáríl (não 
ob::ltanle) aos s.eus .ouvidos, que 
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o objeçlo de S. M. F. era restabe-
lecer a ordem püblica, para segu,.. 

. rança de suas fronteiras, e que pe-
lo de 1hais ailiançava a segurança 
individual de todos os habitantes 
daqueJia província, ~a inteira pos-
se de seus bens ,- e propriedades 

' ruraes, e ui·banas, dos seus Esta...: 
belecimentos Scientificos, e de to-
d~s oi seus louvaveis usos e ~ostu-
mes. E que se com ,tal beneficio 
lhes troucesse tãobem o de hbertar 
de contribuições um districto em-
pobreci~o e exhausto, aquella Ci-
dade reputaria completa a sua ven-
tura, á sombra de tão ;:dto Prote-
ç~or, como o devia ser S . .M. F., 
que assim o enviára, &c. 

•' ) 

O General Lecor, para mos- Está o Ge .. 
ira r que estav·a de perfeito acôrdo n eral,,Leco{· 

· l r~ L" l lh de ocerdo com os sent.J,mentos (oca H o, e com 0 Ca· 
fez t_ransmiUir o seu manifesto, e bido; e u,e 
conbnuou a sua ·marcha, durante emia o ' 
a qual se procedeo na l:ialla do mes- seu mani-. 
~110 Cábido ao acto foJmal da en- testo, &c. 
trega, depoiii de lido o dicto llJa-
.nifesto, o ~ ua_l teve lugar .ua ~n
trada da Cidade, &c. I 

( 
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Seguio-se pois o ir o General 
l.ecor tomar as medidas mais for-
tes e eflicazes , para dispersar . e 
destruir a lguns bandos de A rtigas, 
que ainda não cessavão de infestar 
aquelle pai:(:, para que a boa or-
dem e segurança pública houvesse 
de succeder á oppressão e anar-
·chia, que tanto. havià'.o

1 
devastado 

·e por tão. grande espaço de tempo 
aquella fertil issima provincia. 

l~oe~1-se · Em quanto porém á revolução 
terln~~-a Rde- Pernambucana~ de -que ha pouco. 
vo uçao. e. f li' l . d . 
Per1~ambu- a auws ) c e1 xan o sua res pec tJ v a 
~o. t~arração no bloqueio, que S. lVI, 

lhe mandára fazer, é necessario o 
. impôr-mos-lhe o devido termo, que 
resultou destas medidas) e das que 
mui próvidamente havia tou1ado o 
prudente Governador da Bahia ; 
))Ois que deste complexo de acer-
tadas providencias derivou a der-
roL~ absoluta e total' clo chamado. 

: •• ! exercito dos revolucionarias. 
,.·, J , Depois de haver cJwgado a Se~ 

-rú1hacm a n.oticia de que os in51ur ... · 
gentes intentávão J.tacar a guarda 
. -

, 
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avançada . do Exercito vingador '- ' 
postada j ~ n·cto ao engenho de Ca-
valcante, marchou o E:~ercito, e 
tomou as suas posições juncto a,o 
engenho de Pindoba Grànde e Pe-
quena. Arranjou-se aplano de ata ... 
que, marchando logo o 1\'lajor Sal-
vador com uma força, ·destinada a 
occupar a Pejuca. que de facto 
occupou, mas. ficou depois 'exposto 
a todo o fogo do inimigd.· Chegou 
porém log0 ·o principal Corpo do 
Exercito, e entrou em àcção, jun .. 
c to do l!Jg-a~· chamado Guerra, ten-. 
do á fi·eote o Major :Gordilho, e 0 

Capitão Paula, que com~nandava 
~ artilheria, e começou o fogo . 

. A acção dumu tempo immen-
so, e .os dois Majores Sa lvador e 
Gordilho se fi:zétão mui di stinclos. 
No decurso da ' noite se dispers<írão 
os insurgent~s · , e liJFffo persegui-
dos por destacan1entos, • comma·n-
dados pelo .Majbr de Brigada D. 
Luiz, e pelos Cn p.it.ães Hermoge ... 
:nes, Manoel Duarte Argollo ; · ~e 
J9sé .Fdix; e ultia1amente have.U-
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rlo sido ahandonada5 todas as suaS: 
p~sições et~J appressada fuga, se 
achárão pela manhà.a 00 c~unpo de 
batalha , 5. peças d'artílheria ds 
differente cahbre., e grande quan-
tidade de munições e mantimen-
tos, e a caixa militar com, perto 
de l:o.ooto.oo de réis. Fizerão-se-
lhes m u(Los prisiol)eiros, e houve-
rãO. tãobem muitos mortos e feri-
dos, grand.e pq.rte dos q uaes erão_ 
Oflicia-es , . e alg·un.s delles cabeças 
oos ü1.sur-gentes. 

Depois desta glodos;a- acção se 
Pecebeu notjc-ia de que o.insurgen· 

\ te Martins. ia marchando á frente 
de Ul'na columna sobre Serinhaem: 
porém. log~ se destac~u . u:m. corpo 
de 300, homens. co.nJra. elle, com~ 
.mandados pelo Capitão. de Milicias 
da Villa do. Penedo Anton.io José 
rlos Sanctos, o qual· derrotou com." 
pletamente a su,a força , fez-lhe 
n~uitos prisioneiros, ·e en.tre outros 
o celebre chefe ua revolu.ção 'o mes-

. mo Martins: ' e desta · maneira se 
deo fim aos deploraveiS: eíl'eitos da 
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l{fo ne'fa'nda censpiraç5.o , ficando 
os povos bem convencidos de que 
não é por meio de revoluções qm:~ 
os Governos se mélhoi'ào; pois que 
não virão n·ascei' daquellaDútra coi~ 
sa, que não fosse calamidade ptl-
b licà, e a desg·raça por conseg·uin-
te de todo ·equalquerCidaclã-o~ que 
(-a não se havet·em assim revo1tado 
contra o poder legitimo de seu So-
herano ) continuarião a viver em 
perfeita tranquillidade'. 

Acabou ass·im ;· e se dissipotl 
<le l(_)do a perturbaçi'LD e ~lesordem, 
q11e tanto havíão encon'lmodaclo o~ 
Pernambucanos' , corno os Conti .. 
nentaes Portugüezes; e se experi-
mentou nessa me1nna occasião que 
a ·circular da Real J Li neta do Com-
rnercio prodt.izira logo orn effeito 
saudavel . e o ni':i'is pt•oveitoso para 
aque!Ja causa ser defendida~ visto 
que assin1 o d~man<lava o r)roprio 
interesse dos Negocia!ltes, qua se_ 
acha vão enlaçados em objectos mei·-
caiüís e int.elligencias commerciaes 
cem os Pernambucanos. · · 
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Foi por esta raz5o pois (lüé 

estes me-smos Negociantes se pres-
tárão immediatarnente á contribui-

, ção delles exigida, dando· se mui 
prom plos as mão!? para a pacifica-
ção e tranqnilliJade de Pernambu-
co; pois que d'outra sorte íilui bem 
viào eJles que o seu commercio cont 
aC)u ella provinda se havia de todo 
e::;tagnaclo: e por essa razão se po-" 
ue aGir mar; qlk ' supposto devãa 
os honrados particulares patentear 
mui grande adlwsão «o 1egitim6 
Governo de ·seu Soberano; todavia 
s erá um dever da mais acrisolada 
p olítica o ter muito em vista. os in-
tere$ses dos mesmos , para qu~; 
movidos então pela força de ião pu-
tente móla , se lhes augmente o 
enthusiasmo, concorrendo por isso 
.á defeza dos direitos de seu Rei .; 
e sua Patria, aonrle se lhes ptoma-
ve a sua prosperidade_. 

He por tanto e"idente que da-
do estt> principio, como axioma de 
eterna verdade, tãobem ficará pa-
tente e mariifusto a toda a luz que 
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~ue as connéxões políticas, entre 
Port!Jgal e o Brasil, devem ter par 
fundamento a reciprocidade de in-
tc::resses; e esta se deve· ir buscar 
no laço commum dos ganhos do 
Commercio de uma e outra parte, 
o que facilmente se acha no con-
summo das producções de um Iio 
uutro paiz. 

O Brasil, attenta a mui dimi-
nuta população comparada com seu 
territorio , não parece poder tor-
nar-se em pouco tempo um paiz 
fabricante; e por isso a preferen-
cia, dada ás ma~u f~wü'" s d e Por-
tugal deverá servir de laço e meio 
de união entre os interesses dos 
dois paizes. Acontece porém que, 
admittinclo-se as chitas e mais fa-

·zendas estampadas, que os estran-
g e iros levão ao Brasil, as fabricas 
d e Portugal se perdem ; e perecem 
de todo -, por não acharem consum-
midores a taes generos de fazenda; . 

P h· l - Decretos or este t e n1 1:Jo sa 1rào c ots . , · ,, _ . soure reg u-
D~cretos na Ourte do Rto de .Ta- laçôes mi!i-
neiro, dos CJtléleS Ulll regula <tS gra- tares. 
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d uacões mil i tat;es .cie certos Offi-
. ciae~ rle Fazenda , e é seu theor ô 
seg;uii)Ü~: - Convindo reguiar as 
graduações miliLares, que compe-
tem ac?S Otficiaes de Fazenda 5 que 

-em algumas Capitanias deste Rei- · 
no do Brasil, ainda servem deVe-
(lores de Gente de Guerra, e; nes-
ta q ualjdad e exercj tão -as r,mcções 
dt> 'Thesoureiros das Tropas das 
mPsmas Capitanias, e ao mesmo 
tempo determinar, que os sobre-

,. rlitos Officiaes de Fazei1da , que 
servirem de V edores da Gente ·de 
Guerra ; _Jzem, d_urante o tempo 
que assi m fo rem empregados, da 
sim pies gra duaçi'ío tde Tenentes Co" 
roneis '; _ se~ que por ~sso ~enção 
ou u~n hão direito a perceber soldo 
algttm militar; e poderão usa1', dti· 
rante o mesmo tempo, db unifor-
me de qtlP, usão os Officiaes da. 
ThPsnuraria Geral. das Tropas des.;. 
ta Corte. O Conse lho Supremo Mio~. 
litar assim o te nha Pntendido, &c. 

Foi dado no P . ·.1cià do Rio de 
JanPiro ,em 3 de Março de 1817 •. 
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~m a Rubrica dé S. lVlage_stads~ 
O outro Decreto é sobre a~ 

gradüa<(Ões militares dos Secreta::: 
rios dos Governos ; e ve,m a ser d 
~eguinte: - Havendo Eú conct!-
~ido a âlg;uris Seci'Harios do"s G6"" 
vernos das diversas Capitanias Ge:.. 
raes deste_ Reino do Brasil graduâ L. 
ções e patentes militare$ em mi li-
tias; e convindo determinar em re.::. 
gra g-eral a grad'ua 'ção; e uniforrne 
militar, que devem ter e usar es-
tes empregado's; dui·ante o tempo 
que servirein taes empregos; -hei 
por hei11 qile os Secreta_rios dos Go-
vernos das Capitanias Geraes, istd 
daC)uellas, cujos· Governadoh:~s f<J~ 
rão Capitães Genera'es ; gozem da , 
simples g-radl1a Çaõ de Coi·or:leis de 
Milícias~ e os dás outras Cnpita-:-
nias de gra~uaçaõ . de Sa1'gentos 
JVlóres, dtn·ante oteinpo que exei'-
d~reiü os i·eferi~lbs lugtti'es de se.: 
cretarios ~ e useh1 ehthõ do niesmo 
t1niforme ~ determinado para os Of-
:ficiaes do Estado l\1aior do Exerci.: 

ToMo x. K 
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to, noplano, queacompanhori O' 
Decreto de 19 de Maio de 1806 ; 
~om a tl iíicren~a porém de que as 
bor-daduras, galões, botões, dra-
gonas, e floretes seraô de metal 
branco, como est;í ordenado j)IHa 
as milicias em g:eral. O Conselho, 
&c. como acima. . 

t)e:ctípção r-- Havendo neste tempo chega..:. 
dotumuloe do de Portug·al ao Rib de Jane iro 
fun era l de . 
D. Pedro o turnulo magmfico , que ElRei 
Carlos de Nosso Senhor mandára ébnstruir P<:t-
:i3ourbon e . ta deposito dos restos preciosos do 
Bragaa~a. seu muito amado Sobrinho · e Gen.;; ' -ro o Senhor D , Pedro Carlos de 

:Bourbon e Bragança, Infante de. 
Hespanha , e Almirante General 

' ·da Marinha Portugueza ; qui i o 
mesmo Augustb Senhor dar um 
ptíblico testt>munho do seu amqr e 
JJiedacle, ordenando que no Con.;; 
-vento dos Religiosos Meilores Ob..: 

': servantes se abrisse o Sepulcro do 
.Serenissimo Senhor Infante Afmi..: 

f 

J'a;tte General,· e se reconhecesse 
it 1dentirlade do Corpo alli deposio~ 
ihJo 1 pelo RegeGlor, e Chanc~ller· 
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~a Casa d~ Suj)pÍicaÇão (que i1avia 
servido de Secretario . de S. A. no 
~cto do deposito) ehl pre.sença Jüs 
Gran,des do Reino. Feito O exame; 
e fechado o caixão ba forhta cos tu.:: 
tnada; o Excell~nt1ssih1o .e fteve-
hmdissitno BlsjJo Cape]lãç lViór corri 
~eu Cabido , e acompanhado do~ 
Relig-iosos do ,CGnyento , for~o _á 
Capella do Deposilo, donde 9 Cor-
po foi levadti á Igreja pelos Gran-
des-,do Rejüo seguini:i<;> o féretro 
S. M.' e S€'US A i.tgustos Fi_Jhos .; 
posto na Eça o Çorpó, tonwçariio 
as Mà.tíhas e Ufficio de dcfi.tntos 
Çmfl . os "Resjlonsori6s áo c~Jebn~ 
Por1ugal, caütàdos j1elos .M.llsicos 
<la Real Camara e C<1\pella, e re-
g·idos i)elo mesino . in ~igne C'ompo~ 
sitor, esUt~ido S. M. pi·eseúte ate 
b fim., &c. 
,_ No dia seguinte pozetitó-sb' em 
funeral as fortalezas; e navios de 
g·uerra, sUJ.·tos no porto do H i o de. 
J anei're. Postou-se então no largo' 
da Carioca um ,Parque de 7 peça~ 
(i'iütiJhefià d é ilâ ládéira '· que vai 

. "'i 



136 H I ~ T o lt i A 
para o Convento, o I. • Regin:ieri~ 
t0 de InfanLeria de linha. 

A 's JO horas e um quarto co"' 
meçoq o Excellenti ssimo Bispo Dio;.: 
ces ano a Missa , Ü'ndo por Assis..J' 
ten te o I Ilustríssimo lVlonsenhor 

· De~o , e esta ndo tãoberi1 prPsentes 
os Con f' gos da H eaJ Capella rica-" I 
mente .paramentados, e os Capei..; 
Jàe,s e 'Cant0res da mes ma para as 
suas · fu ncc;õ~s respe>c~ivas. S. ]\'[; 
e SPns Filho§ occ-upavão o lugar 
destinado. 

E ste templo Sê achava sum~ 
ptuosamente revestido de funebres-
ornatos , g continha no centro o 
e lega nte .Mausoléo, a que estava; 
sobr~-posta uma Corôa doi racla. A S..l 

t~isti rão, além dos Grandes do Rei..; 
Iio , OtTi cia r s dt:t Casa Real, No..: 
hn:s: &c. Finda que foi a lVIósi..: 
ca: subio ao P1rlpito o E nviado do 
H '"Íno do AJg<:trve, e em lJIYHl P)o-' 
•pwntP ora~ào desafio u a saudade 
l JO coragti.o tl,~ sens Ouvintes . 

A cabr.da es ta oracfio o mesma 
Chancdler fez o aeto, de entre~a . 
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ao R. P. Guardião daquelle Con-
vento , eecarregado de uma da~ 
chaves . do Caixão, o que foi l-ic!.J 
p elo mesmo, que o fez' e assig ná-
rão os Grand es do Reino com o. re-
ferido Gua~di ão. Dt>pois fbi levado 
ao Soberbo Tt1m ulo; e na occasião 
do deposito salvou o pa rque d'ar-
tilheria, e deu as desca rgas o 1. ~ 
Rep·imento de Infante ria de h~1ha 

~ . 
postado na ladeira, s t?guiado-se as 
salvas das Fo1•lale{ias e Navios de 
guerra. 

. Neste mesrno periodo de t em- .M~n· l a. o. 
-no se observou no Bras.il qua es erào Jmperaaor 
.r · . de t" hs as. 
os sentime ntos de apprerto e am'f- Uussias fE>-
zade, de que se achava pe netrado lici ta r a S •. 
o magnanimo Imperador da Hu~- · ~I. o Se-
::;i.a para. com -o tuelhor d,os Sobera- nb,or ~r 

S h O J-· ~· V I · J oao \ Á • ' 
lWS o .._e H 0 1'· . . oao · . ; pois . ·•or um set1 
que appresentando-lhe o Enviado Enviado, · 
Extraordinario e M inistro, PJ enipo- congr"tu.· 
tenciario daqúell e lmpera rlo r (de- lan,do·se . . . A d.; tl:l\' CT pOis que teve a sua rn !llE' Irél. ~ u- . I I 
d. . ) C I . .1 s1~0 e ev«-. 

· ~ e nc1a as sua:; ret encmes, L1e cio ao Tinu.r. 
duigio o di scurso se:; uiule : _.: no. 

Senlwr, offç;"" c enJo-Y~s- C:h 1-~r~ 
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te de ~ua MagPstade, o lrnper~.; , 
dor,' ,Meu Augustiss.imo An~o, o,~ 
s~us majs sinceros rarabens sobt·e 
~ feli~ elevaÇão ~~- yossa M~ge~ta,~ 
~le, a~ Throno de S,euE?, A~tepa~_..,. 
~ados ~ ~: do. meu, ~ever ;nu~ci3:~ 
voto$, c.u)a express::to sera um no-
yo t~sten{unlio ·dos senhmeri'tos d~ 
~~~q; : estimo. ',' e, de ami~ad~· , qu~ 
:St.ia +l~agestélde Iniperial · :qun,ca 
.~:h: i~o~ de np.nifestar.. r,elos_ qe~q"'! 
~os de Vossa !Ilustre Oasa. · > O~a:Iá ·~ ·, , Se'nJJo~ ; 'nu e_· a _ n,ov.~ 
?1::<1, f]Ue Vossa Magestade 1mpn~ 
inio a seus vastos dominiôs ' doBra-
sil' apà,gue para ~~rn rr~' 9:S 'y~sti1 
~i os de sys~ei'nas, de ora e,m dian.te_ 
jnccimpatíve.is c:om a exige n? ia {~a~ 
~uzes ~ociae~, e ~~m ·3: . r~~en.erP;· · 
ção da ord.em polü1ca 11~ Europa. 
· Os prí nci pio's sa bios e llbeni.es1

, 

que ~! eninnda 'o e~p,lrito ver'dadeiro, 
do Chrisüanismo , d esenvolvidos 
))elas le is da moral política· e a(lmÍ-· 
DÍ:S t r a ti v a , que não. pode in ser e~:
fr~inhos aos sen.ti.meufos ·ele Voss~ 
l\1agestad,e , s_ão a~ · l:ln.is.a~ haze~ 
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qúr~veis dP. prosp~ridade dos Im..; 
penos. 

Em fim para um Throno . da. 
uma Casa tão Illustre, como a de 
Vossa Mage3tade, estabelecidu nq 
seio do novo Mu n elo; e no me ia 
dos ricos beneficios de uma Natu-

• . reza fecun.da e majestos:t, não po.-
de haver outra ambição mais do 
que a de gauhar um interesse Eu-: 
:fopeo, tão perma\)enle, como s6.-. 

1}içlo, · · 
· Feliz neste momento de set' 
c interpr~te de um Sobe!'ano tão. 
grande ·1 como magnanirno, ouso 
dirigir-me a Vós, ~enhor, appel-
lidado. Pai de vossos vassallos, li· 
~onjeando-me de qu~ pelo duplo 
titulo de Alliado Fiel do m e u Au-
gusti-ssimo Sobera1~0 , e de Assi-
gnante da Sancta A.lliança. serão 
çomple los os votos de uin Monar ... 
cha Pai da P-atr-ia, que só deseja. 
a felicidade de Vosso Reinado . 
· S. Magestacle respondf~ u e n.-

tão a esta· ob:se q uiosa fa rta, exprés-
~ ~~ndo tãrnbeq_l_ os se.ntiinentos de 



HO. H . I ~ ; T P- R I A 

~spec:,iaL anüz3:rle , que. seJl1pre ti'! 
ve ra por Sua lVIagestáde, o Impe; 
r a dor de todas as R ussias, e o sin-
g:"Ld~~ ~p,àre_ç<;> , que fazia d~stq. 
}!:n1baixadq. 

~orc~jão o~ .. Era tãobe~1 por. este t.empq 
Bras ileiros que os habitante~ do ,Brasil ancio-
p or mostrar- . :,; · ~ 

se ize nto5 , • sa mente desejéÍvao qJJe o mundo 
em g rande pSJiitico os não mancha $,_r>e qa infa-
parte ria- .· I_(Ji ~ eLe \nsubordinaJ.os e não ~uJ;nnis:
<i~;e ll es ha- sos a seu leo·itin)o Soherano o Senhor 
b -t J n tes , 1" ' 1 : , · .' · 1" -

1iamanch1l D. JQ,to \) . , :1. quem consagraVà.Q 
de ill!mbor- os mJ.iore,s re.qnc.\itQs, e a mais pro- . 
i1in ados ao {~H~d~ y;:~~sallage~11; e era por issq 
~ eu ltei, que todos el,les (eeor.n ~:p uita parti-
&~ . ' p eulariclacle os _er.naml;)Ucanos) for-:-

új-7\vão pot: ha~er. de \1lai,J.ifeshr: 
por todo o B.rasil, ~ todo o mundo 
que em tod.o~ os t~t: ri ~o ri cs Brasi-

- }ienses havi;1o vassa.l,ly!;l honrados, 
f' nllli subme( tiJ os. as leis de Seu 
~1onarea; ro!s. ~1~ ·, e até nos mes'~ 
~nos Pern:unb.LH.:atws se lwvia veri; 
ficado isto ·mesmo,' :í Pxcepção u,ni-. 
~·anwnte d,e yma porç;'l'o de mal va-
f]os, que, J:lQI: riwio d e tf(o [unes-
i?, LOmó hp1:ri,l!e~ lr<Hn<J.~ çp(,l:~.r;'\o 
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~aguell.e club revolucionario, pa-
ra fu.gix ú 1usta puni(~ão Je $eus 
anügos delictos_.-

'1;\>da,~ as aver.iguaçÕE'S e exa- Argum ei1,-;-
l)1e.s ( diziiio e lles ) lt'UJ n1oslrí1do tos dos .Br<;~:-

. · · 1 I I h b" stle!TO>' qt.~e ~ maiorH él.( e (os a Jlallli~s par, 1 ju ~ tifl: 
da C1dade cl'e Pernambuco não Li- c<~Cão do 
;era parte em seu1~·.1.lqntes aLLen- obj'ectu, ~'.':~ 
tados, assim como a uào ha \ia ti- temJ,r., 
do ern seu~ p.rog;re!:iSOS, . o qu e .n~ e .. 
~bor se pa_tent.eava pela circun~lan-
çiada e veTidica narra<;ào; vindo 
a ser q.u.c o G0vernador e Capitao 
Gt>ne1:~d havenuo p,a.ssado oruew de 
prisãQ. c.ontra. alguns d' e lles, CJlle 
~lesde mui~o te\np.o prucura, <."ío ex-
çit_?r animosidadt>s , c lllaquinar 
(IÍscordi as ~ em execucão da nJ e~ -
l,na OJ;.çl em 'foi preso n~ dia G de 
~VIar((O Domir.lgos José Martin1> , 
qnc era t1.m çlos principavs; e da 
J>risõ:o de outro!) se eucarnt\garãu os 
dois ChtJfe$ dos H.egin:c:Lbos de Iu-
fanteria:, e Arti.IIH,:ria, por sere m 
OS q~e Sf. deviào prenclt'r, 0(}Jciat'S 
tJ.a ~;·uarnirJio. I nf~"liznwnte p01: én~ 
tç), e~pü;ito ~G i.Qsu)JQrdinaçãQ ~:~.fLJ-: ' 
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ta de disciplina tinhão os Oiliciae~ 
culpados introduzido nestes dois 
Corpos, que nenht.1m delles -obede-
ceo ::\ vóz dos seus Chefe~, . e se 
pozerão em declarac!~ insurreição . 

.O Briga~leiro Manoel Joaquim, 
Commandante do Regimento de 
J\rtilheria , foi coQardeme:qte as-
~assinado por um Capilfío, a quem 
deo a vóz qe prezo; e animados, 
com e&te. exemplo os Soldado.s dis-
parárão as suas esping-ardas sob.re ~ 
Coro~el Ajuda~te d'Ordens, Ale~ 
xandre Thoma~, Official geralmen~ 
te estimado , que o Governador. 
manclára aos quadeis, para com o, 
meucionaclo. Bt'ig~cleiro acoin.modar. 
o tumulto. 

Perpetrados estes assass_inios, 
forão em tropel ás cadêas pôr Cf1\ 
~iberda,cle Domingos José. Martins, 
e soltar todos os fac i norosos , os 
qu(l.es se lhes associ:írão para a,S: 
subsequê'ntes desordens daquelle 

' dia, e m que perçlê rito a vida, al-
guns 16 irdividn.os. O Govemado,r. 
'leve unicam,ente ~em,po de .reco .. ' 
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Jhe:r:_ :'1e com súa dimi~uta guarda 
:po foüe deBrum, mas nf{o haveq-
po alli, nem maqtimentos , net~ 
meios de qef~~a, se vw obrigado ~. 
~mqarcar,-3·e ~Q · diq 9, cte Márço, 
na Sumaca, que ' lf:te subminislrá~ 
i~a o~ re~eldes, para o Rio de J.a-
~eiro. · ·· · · · · 
.. . _ t)s Clref~s pri~1cipaes dos re~ 
voltados, ~Ue ér.ão Domingos José 
~artips, o Padre João Rib.eiro, o 
Advogado .José Ll.\iz de. Mendon-
Ça, o Càpitão d'·artiJheria Jos.é d~ 
Barros Lima, e o' Corouêl de Mi-
licl<:\·~ ' Mano,el Qo~rê,a de Araujo, 
~.~ instal,lárãq ~m Governo Proviso-: 
.iio no dia 7 de ~arço, _·e u~parti
r~o pela solda~esca um,a parle do' 
d.inheiro, que, hav\1\o achado no~ 
'Çofres públiÇqs da,'que.lla Cida:.de. · 

Pou.~o d,eppi~ de hav.er. entrado. 
~Çl porto do Rio de Janei~o aquel-
la Sum~ca em que. era condu~ido ~
(io-yerna,,dor, · en.trou. outra manda· 
da expxessameute da Bahia pPlo. 
Çonde dos A,rcos; e por es~as 'dua!il· 
~mbar,caçõ,es :rec.ebê,rão, alli as. pri-

, I ' < ~ 
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meiras noticias de. tão nefando a.-t. 
con tecimen to. 

S.M. com St,~a l\lagestade E! Rei D~ João 
toda a pre- ·VI. ,apezar do abalo ' que tão 
seuça d e es- . ' . ' 
p irito uàas l:;>acrdegoattentado Kma no~eu Ex-
ne c(! s ~ :.~rias trcmoso e Ptaternal G:.:oraçào, sem 
p~oviden- sossobro, e . com a maior ·presteza 
pa~. &c. deo logp providencias, para obstai.! 

a que os. malevolo.s não conseguis-
sem, pormeiQ. da f0rça e da syduc-. 
ç~'io, induz ir. á: desor.dem mais al-
guas infelíu~s; a mandou por tán-
to prompt ificar com .._maior activi-
dade os navios de. gul"rra e força_ 
armada, q.ue. devião sujeitar os r~ ... 
beldes. 

1 As. prova~ de amor e vassalla ... 
gem,,' que 'naqu.eHa occasjão rece~" 
bêra Sua lVIagestad.; de todas as: 
Classes dos seus Vassallos, os quaes 
:.i porlla ofier.tavão as suas vid as e 
fazeudas, devião. sem dúviuli. dimi;. 
.auir em gTande parte a punge.rúe 
mág·o::t d~ seu. Ri..!gio C o.raçaõ, e 
a11ag;ar de alg-uma sorte a feia no-
J úa , CJ ue t.aõ i np' spe radD d_esaca to. . 

· tk: it;Ír~ soh;·8 a l:~aldade e firmeza. . 
(l.?s . Pvrlug uet:es no BrasiL" . 
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• A Bahia, como Província mais A Bahi:~ é 

PtOXÍma, foi l'l prime]ra CID dar a ~ pmnet ra • 
. ·d. . . . . d.. pela su ~· po-conbecer cs 1gnos senlwwç.tos e s iç~o, ·qne 

seus honréldcs habitantes. CUJOS es- c<incorre á 
for<;os e boa vontade, didgiclos pt>- d:;''~:~a da 
la discripca'õ, actívidade e zelo do Cau ~,;l de . 

1 · ., (:;' 1 C . d 1 A · , sPu ll•onar-CapJt;o . 1-,e~e r: , ·o ,on e c os,. r~ cha; &c: 
cos, Jaci 1l<trao os mews, nao so 
d"é obstar á prop<t gaçaõ e progres-
sos da revolta para o sul de Per-" 
nambnco~ mas para <Irm:;d f'i11 l! twr.: 
ra doi·s N~vi·os da Praça, o~ cjuaes 
com um : Brigue-, qne ha via ~ for?.Õ 
fazer b loquei-o ab potto de PPrnam-
hnco; e uli..i ma mente para pôr em 
Campo uJna Divizaõ de tropa' des.: 
tinad'a contra os insnrge nt es·. 

As energicas medidas porêm 
tomadas na Côrte di) -Rio dt> J anei-
ro' para se prPparárem (18 Navios 
clé .guerra, ás j qnaes S. MagPsta-
cle déra o m::~ior impulso, r!Jgnan;,; 
do-se pot· a lgnmas VP7.es ele i.r Pes-
so-almente ver os tr<~balhos. canse· 
guiratj que no dia 2 dP. Abril srt-
hisse a ftutillw do hlncpH•io de PPr-
nam~uco, comj)'osta Je uma }•'ta-
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gàta ; . uma Escuna, e duas Corve~ 
tas, debaixo do com mando do Che.; 

. fe de Divisã0 ~odi·igo Lobo. 
As medidas Loo-o se continuou a providen-' d . 1::> 
~ Corte Jo ciiu sobre a organisàcão, m unicia-

.Rw de J a- . . i - · . J ' ( ' · 
n eiro pros- ,~ _en wo' (l preparos uas tropas 7 que 
perào 10m tmhllQ de operar contra as força8 
se~ proje: dos _i·evoltosos ; e no dia 4 de .Maiô 
cto. sahio iudo com um comboy ~ com.: 

posto da N:lb Vasco ôa Gaina, e 
de I o navios de tratJsfJOrte na suai 
conserva Ç{)ID 3.$ hoinens' de Ibfan.: 
teria, e Cavallária, os quat>s to-
dos se oíierecêí-típ para esta Expe-
diçã!J, e tom uíü parque (àobi:HIÍ 
de A i-tilheria . 

.Frra commanll tt da esÜi tropa 
pelo M~re c hal de Ca_mpo húiz dd 
Rêgo BarrH6, hem conhecido .en.: 
tão por seus serviços no Exerci to 
de Portugal; , e a esta tropa se fo:Í 
únir urn sen) igualm'ttneto' 3J'lroúi- .. 

. . . . . ptado pelo Governo da Bahia. . . 
SubFcripção Nesta mesma occásião 1herão 
dos h<~b i - cs b :i bitantês da Côrte do R iú d€i 
t~ n t P. s cl o 
R io rl e Ja- Jant>iro uma grand e subscripÇ~o ; 
neiró. }101' meio da qual não só se inalÜ:,; 
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festára a sua honra, e a"dhPsào á 
glo riosa Causa, qtte se defendia~ 
mas ig·ualmer:lt~ o proveito, re~ ul .: 
tante de sua g-enerosidade; datido 
assim evirlentÍssÍillaS provas dos 
bons sentin~ehtos, que os anima-
vão, e do enthusiasme, com que 
todoro adoravfio a · Augusta Pessoa 
de seu A ma do Sober::tno: ficando 
sómente a restar::.Jbes o pfofmido 
pezar, que naô podiaõ deixar de 
sentir; ao verem; que um tat"'i l;or-
i'óroso dezar vi e l'à p ela primeira 
vez manchar os Portuguezf:'~ , e 
éomprometter sua Naçaõ inteira~ 

Poré m sabeiido log·o que no 
dia 30 de Maio acabára- de chen-a t" 1:> 
ao podo da Bahia aqLielJa Esquà-. 
dra do Rio de J :mciro, e que os 
habitantes dague lla Cidade se da,-
-vaõ as maus JXH'á . taõ esclarecida 
em preza; naõ dOvicláraõ mais do 
resultado, quP. depois se verifidra 
corn pletam ente; e conforme _osseus 
desejos, anig11iliúido-se de t odo os 
esfot;ços dos sce lerados e rwrversns' 
t omo ha pouco acima deixàmos eu-
iH!nciado. 
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. Tr:Jctaclo Neste mesmo anno de 1BJ7 
en1re::>.M . 2 o I A 'l · l. . Etnei de ~.m . o c e . gos o se cone 111 0 em 
ha nr·a- e Pánz um Tr:tctado, entre ~ua l\Ja...: 
H. J\1 .' El- gPstade> EIRei de FraJH(a e de Na~ 
~1e id c l'or- y~1ra; e Sua 1Vlages tade E!Rei de 
t ug;ll. Portng.~d; do Brasi l ; ~ Jos Algar-· 

· · vcs, de .cujo theot saõ os arUgos 
(- spg·t~irit.es , , 

Art. J ." .Sua Magestatle Fide~ 
li ss inüt ., animado p'e lo desejo de 
f, Xf'eutai- o àrt io o 107 do Acto dó 

~ . 
Coilg-resso de Vienna, se ob1jga a 
cntr<>gar a Sua lVl a ges tade Chris-' 
1 ianJ ,;s i ma; do espaço de 3 mezes ~ 
o.u :-i ntcs, se for possiv el, a Guyanà. 
F r:.~ nceza, ttté o Rio de O;~ a por, 
('.tlj:l hocci. 6 s itu ada ei'Jtre o 4." e 
!>.". grrío de latJlll.dP ao Norte~ e 
atê 322 g níos de . liJn g i1 u.de a Les-
1 e da J ll1êt ri e FeiTo ; pe lo paralel.: , 
lo de 2 !;!,T:li)S; e 24 minutos de la> 
1 it urlP. Norte. , _ . 
. i.· . -No:~enr se-haõ, ~ se di"s pa-

cktraõ it~~meclialamente Commissa-, 
·ri1 rs de amba::;; as p<n:tes , para fixat 
Cl;hitivamente bs li1i1 iles das Gu v..: 
·anas Franceza ~e _Portugüeza; coii-
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forme o pre<:iso sentido do s." arti· 
go do Tractado de Utrecht, e daS1. 
esti pu !ações do A c to do Congres-
so d · ~ V ie nna, ossobre-dictos Çom-
mi ssa rios devem terminar os seus 
trabal hos na expira((aO de um an-
no, ao ma ira ta rd ar, desde a data 
d e sua chegada a Guyana. Se na 
e~<piraçã.o d es te termo d!3 um armo 
os sobre-dic tos r es pectivos Com-
missarios não poderem concordar, 
as duas A !Lts Partes Contractan-
tes procederão eotfl.o a outros ar-
ranjamrntos, debaixo da mediação 
da Grã B retanha , e sempre con-
forme ao preciso sentido do 8." ar-
tigo do Ti·actado de Utrecht, con-
clu ído debaixo da garantia daque1-
la J'otencia. 

3 . • As Fortalezas Armazens, e 
todos os petrechos militares serão 
en lreg ues a S. M. Christianililsi-
ma, couforme o inventario, men-
c ionado no 5 • artigo da Capitula-
ção da Guyana Franceza, em 1809. 

4 . 0 Em cons·equencia dos sobre-
dieLos artigos immediatamente 

TOMO x. L 
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depois da assignatura do present~· 
Tractado serão communicadas ao 
Governo Franct>z as ordens, p:llra 
se effectuar a tr:uismíssão da G uya-
na Franceza (as q uaes ordens es-
tão presen temente na posses~ão do 
abaixo assignado Plenipotençiario) 
a q8e será annexa uma copia deste 
Tractado, e a qual euforrnará as· 
Authoridades Portuguezas , que 
tem de entregar, d en tro em 3 dias, 
a dieta Cólonia aos Commissarios, 
encarregados pol' S . 1\'I. Christia-
JJissima, de tomar posse de lia, lo-
go que elles tiverem <~ppresentado 
os suas inatrucçues para este ef.:. 
feito. 

5 . o O Governo F rancez I' e obri-
ga a transportar para as Cidades 
marítimas do Pará, e Pt-rnambuco 
(nos nav·ws, que tiverem sidcJ em-
pregados no transpol'1e das tropas 
F rancez::lS para a Guyana) a guar-
niç!l.o Portugu eza desta Colou ia, 
assit~i corno os funcciona.rios Civis 
corn toda a sua bagagem. 

/ 
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Artigo separado. 

Todos os pontos sobre que pos-
si\'o occorrer difficuldades, que re-
sultem da restituiÇ~o da Guyana 
Franceza, taes como o pagamento 
das dividas, a cobrança das ren-
das, e a reciproca t•roca de escra-
vos, formarfi.o, o objecto de um 
tro.ct.ado p&rticular entre os Gover-
nos Francez e Port.uguez. 

Nesta éooca taõbem se conti- Influencia 
nuáva a obs~rvar a Régia influen- de S . M. sô· 

· ' S M F "b b Ih bre a n'n-Cla ele . Jl • • SOe re os tra a Oil noraçào &c. 
de mine ra ções, como é prova o gran-
de desvélo, que mostráva dos .Es-
tatutos de uma nova Companhia 
para a mineração do Cuiabá; pois 
por sua t..a r ta l{égia de Janeiro . de 
1 B l7, enviada ao Capitão General 
do Matto Grosso, lhe faz vê r que, 
sendo-lhe presente a conta domes-
mo Capitão General de 31 de .l.Vfffiio 
de J 814, acompanhada dos Es ta-
tutos da nova Companhia de Mi-
nera~ão do Cuibéí, que se havião ' . * 
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1lroposto formar· os Socios D.Ssigna';. 
dos nos mesmos, p edindo em nome 
e a requerit~~ento dos mesmos So-
cios p. sua Real A pprovaç~.o de to-

. dos os artigos, de que se compu-
nhão, para pod er proseguir o pla-
no de Mweração projecta-do, n?ío 
obs t ante o h av(:'r o dieta Capitão 
G e neral provísóriamenle man dado 
pô lo em pract .ic<-l, pelas vantage ns, 
qu e de um tal Estal)f' lr cirnento po-
di:'lo resultar á sua Real fazencl\l, 
e aos habitantes-da q tl Plla C.1pit:1nia, 
onde ·por sua ce ntral po !i> i(;f'io .ne-
nhnm ramo d'in rl'll s tria parecia 
mais conveniente , do que a. lavra 
dos metaes preci osos , &c. éra o 
m esmo Sobt>rano s t>rvido approvar a 
uferida Comp::;:1hia de M ineração 
do Cuiab<í, para cuja forn ;aç[io h;;t-
via elle Capitão G o ner:1! concorrido 
com tanto zelo, r eg ulando-se pelos 
Estatutoli, que corn a sua Carla 
Regia lhe ér!lo remettidos, e a ssi-
gna dos pelo Conde da Barc::i., do 
seu Conselho de Estado , Ministro e 
Secretário de Estadu dos Negocios 
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da Marinha, e Dominios ultrama~ 
ririos, e Pt·esidente Interino Jeseu . 
Real Erario, &c. 

E outro sim lhe fazia ig ualmen-
te vêr que espe ráva de suas luzes · 
e actividad e qt.ie n ão 'sóm ente pro-
curasse o conse~·uirem-se Ofil bons ' 
resultados, a qu e ~õe propunha a-
mesma CompaJJhia, porém qu e bus-
casse meios de conseguir o pers ua-
di-la a que houvesse de ma ndar lo-
go que suífic ie nlei forç as lho per-
mitLissem, á su a cusla, algumas 
pessoas da dieta Capita11ia a appren-
der nas R eaes Fabricas de ferro de 
I paoemá na Cãpitania de S. Pau-
lo, ~ do 1''1orro do Pilar na Capi-
tania de Minas Geraes, a Arte de 
fundir o ferro, em grandes, e pe· 
·qnenos for-nos, para com el las se 
p oderem tãobem erigir alli Fabri-
cas de ferro, a fim de o t érem em 
abundancia e a bom prec;o , já pa-
ra os trabalhos da Mineraçaõ, e da 
Agricullura, · e já para a ríiesma 
defeza da Capitania; uaõ ~ evendo 
jgualmente e~que~er-se de pesqui~ 
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zar com todo o cuidado as minas de 
Sal, que houvessem naquelle ter· 
ri to rio, para que poclessem ser ap-
proveitadas em diciclida vantagem 
de seus Vassallos; assim como taõ-
bem lhe proporia elle Capitaõ Ge-
neral tudo quanto lhe parecesse con-
veniente ao progresso, e -r-iqueza 
da Capi ta.:ia &c. 

Colhe-se portanto d'aqui , e 
dos Estatutos, concébidos en) 22 
artigos o quanto S. M. F. se via 
animado dos ardentes desejos 'da 
pr?speridade do Brasil, para que, 
dado o contacto, em que se aeb á-
va com Portugal podesse recipro-
cam en te progred ir em melhoramen-
to o Reino Unido de Portugal , 
Brasil, e AJgarves, assi'm por seu 
Commercio, cwmo Agricultura, In-
dustria, &c. 

Era pois necesário 9ue S. M. F. 
influísse por semelhante maneira na 
promoção e progresso da industria 
nai diíferêntes Capitanias do -Bra- 1 

sil, visto que sem se promeverem 
os trabalhos,precisos ~ e que dev<;:~ 



no BRAZIL. Lrv. xx. J 5& 

acompanhar a mesma industria, pa-
ra poder obter se o d esejado e pro-
posto fim, j;i m:1is se consegu1riaõ 
proficuos r esultados. 

Os Estran geiros, e muito~ mes- Reflex?e•· 
mo dos nossos Portu o- nczes estaõ cos- sobre 3,~ Jal-

:::> N - sas 1deas 
tumados a fformar nocoes mmto er- oue 111 uit~s 
radas ~>obre as riqu e~ s do Bi'asil; ~stnmgei7 
poisternhavido hom ens, que espe·- ros , a r:a-
raneado~ de sahir daflí em mui bre- cionaes te.m 

• I d - forma do a ve ~ f> l~:ro carrega(, os ·e nqw~za, cerca de» · 
voltarao desconsol auos, e talvez mais Brasil. 
pobres, do qu.e forau. Alguns a té 
lm<igináraõ, que naturalm ente ha-
viaõ de enchf>r um saco 'de diaman-
tes , se oht1ve:::seü1 permissaõ de 
visitar o Districto Diamantmo no 
Serro do Frio. 

Um cet'to lVlr. Mawe , e o Dr. 
Cove, da Inglaterra, obtivéraõ li-
cença, um para ~xplorar os thesou ... 
ros mineralogicos do Brasil, a be-
neficio do seu Gove rnn; ooutropa-
ra o estudo do respP.ctivo R e ino 
Vegetal , a fim de publicar dPpois 
uma Materia-lVledica , outros se 
propuséraõ ~ supprir as nece:s~iua-
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des d~s habitantes pe:a barateza flD.~ 
suas fazenrlas: porén1 de todos es-
tes indivíduos o primeiro naõ f , z 
novas descobertas, ao mesmo tem-
po que o sPgnndo naõ colligio tal 
Ma teria -Medica; e de todos os mais, 
qu:e por tal maneira tem imagina-
do enriquece em-se a !li taõ extra va-
g~nt'ementc, procurando taes intro-
ducções e lic enças ~om pretextos 
de melhoramento, cuja idêa no seu 
·coraçaõ é só relativa i sua bolça, 
se pode affoutamerite a6nnar que 
já mais viraõ elles completas a9 
suas expecta<;ões. -

Hé porém cerf.o que o primero· 
(abusando do confiança do Gover~ 
no) clandestinamf>nte comprou dia-:-
mantes de contrabando; e depois 
passou pela falta de delicadeza de 
se gabar d'isso 1 e até de referi i 
nas suas viagõs, que publicára, e 
que não com tem objecto algum in-
!eressante ás Sciencias, que o ne-
gocio' do Contrabando dos diaman-
tes era feito pelos Funccionários 
Reas naq uelles paizes! · ·~ · 
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Todavia não pode d eixar de 
éausar adrniracaõ a ímn ensuravd 
quan tidade de oi ro, e pPdr::-1.s pn~ cio
sas, que se te m extrahi clo 'daq uel-
]es vast os, e riquis3imos terrenos de- _ 

. pois da descub3rta de M10as Ge-
,rae:s; e mui to particul ~.frne n te CJUé\ll-
·do se con:l i dera a í;1·n c~ranc ia _ q ua-
si absoluta d'aque ll es habjtanles 
no processo de minar : as gran-
des riquezas que até aqni se ac h;í.-
vaõ, para as.sim dizer, ::1 superfice 
da terra, te m deminuido muito, 
não só por sua fJita r ea l, mas com 
especialidade por aquella dos ver-
cladeiros tra balhos de mineraci'io. 
Ni'ío deve taCi bem dP-ixar se ~m si-
lenciB que a diminuiçaõ do oiro ex-
trahido é assás consicierave l; pois se 
observa que pelas contas oíiic iaes 
DO anno de l7i>3 O quifltO pago a 
EJEtei montou a Jl B nrrobas, sen-
do cada arroba exactamente ignal 

·a 32 libras; e presenteme nte ape-
nas chega, quando muito, a 20 ar-
robas, ainda que a população se 
calcule haver cresc1do dois tereos 
d'~~de aquelle periodo~ ~ 

• I 
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.P'~Ila-se Nas minas de diamantes do Serr\f 
dos dia- do Frio se empre,-ravaõ d'antes de 
mante~: do .1 ~ 
Serro do 5 a 6 nu €Scravos; e agora se em-
frio. preg-aõ , quando muito 2 mil. E de 

mais desde a desc.nberta da Capi-
tania de Minas-Geraes, que tevtt 
lugar em l795até 1814 oquintodo 
oiro, pago a I§ilRei chegou a 6. 933 
arrobas; consequenté:rnentea quan-
tidade total ohtida foi de ~4:66i ar-
robas, PXclusivamente do que sa-. 
hio do paiz por contrabando, que 
se pode aval uar &m 10:000 arrobas 
mais: e assim o v alo r de todo o oi- · 
ro extrahido d'aquel1es riquíssimos 
terrenos monta a 450 milhões d~ 
cruz~• dos . 

. Em qnanto aos diamante·s, que 
forai) descuberlos pela primeira ve~ 
em !73, se tem achado até o presen-
te l :400 libras, pouco mais ou me~ 
nos. O seu valor se pode tomar a 20 
mi-lhões de cruzados; e os que fo..:.. 
raõ tirados por contrabando; se po-
dem avaliar sem dúvida em lO mi-
lhões de cruzados .. 

Prata da~ .E~te.s fertilissimos te~ritofÍ~ 



J.lo BRAZJL. L1v. xx . I 5.9 

do Brasil contem mui extensas cor- montanha~ 
dilheiras de montanhas, q ne pela filo,otfica -J.. 

. 'd N t men e ov-·IDa10r parte correm c I or e a 5ervadas • 
.Sul, com uma lnclinaçaõ geral ' de 
suas camadas para L es te ; :rorém 
naõ chegaõ por furma nenhnma a 
altura das montanhas da America 
Hespanhqla: com tudo á excepçaõ 
das planícies na C api ta uia do Rio-
Grande, j11nto ao R io-da-Pratid , e 
as da Capitania do Pará j unto aoRio-
<la.s-Amazonas, e Rio Tocantins, 
se pod e com:iderar o Brasil como u-
ma Regiaõ el,evada, cuja altura mé-
dia acima do nive l do ma-r pod e ser 
calculada âe 400 a 450 brac,as: 
segundo as elevações, que se to~ná-
rão em "V a rios lugares, com paradas 
com as vertent~s de mui tos ri os' 
<J.Ue tem a ~ua origem no interior, 
e não são navegave is por causa de 
:mas numerosas cachogÜas_. 

He portanto esta elevada si- Continua 
tuação' a quem se deve ettribuir a a fa_Ji ar das 
temperatura moderada das provin- montanhas 

· · d . · d d . · e seus re-
. c~as o mte.nor; aon ·e, to ~vJa, sultadoa, 
,(.ilfcunstancias locaes occaswnào ' &c. 

1 
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desvios d'esta regra em mui diver~ 
~at> partes ' 

A lei que governa a formação 
das mon~anhas , regula quasi da 
m e :ma sorte , que na Europa; o 
granito for nja a baze do gneitJs , 
mica, Scenite ., e pedra barrenta. 
O gneiss parece ser a forma(.;ão ge-
ral da cordilheira de montanhas~ 
que corre ao longo de toda a costa. 
do Brasil, desde Pernambuco até 
qu:ilsi ao Rio-Grande com a largu-
ra _de 10 até quarenta leguas, & 
m ais. 

V eolejando-se ao Jongo desta. 
cos ta, pasma o geologista com o 
gran de m'qnero de montes conicos, 
que fazem amesma Cordilheira vi-
iiv f' l ao navegante, desde grande 
dj s ta ncia da praia; e parecem mo,n~ 
tanhas de b;tsalto, ou V ui canos ex-
tine tos ainda, que ' nunca se encon-: 
trem os mais pequenos traços de 
basalto ou producções vulcanicas 
em lodo o terri tori~ Brasilico. Tão 
pouco se tem podi<.lo encontrar ai-
li porphiro , ·que tão C~lll:!!l um !f~ 
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íàz na Ame6ca ·H es panhoh, nem 
V ui canos, ou montanhas, sobre que 
fle obse rve gêlo. 

Nest::ts circunstancias, o t ,o r- Falia-se 
remoto que aconteceo no distric- do terre-

' moto da I-
to da Ilha G rande 20 leg- uas em lha Gran-
distancia do Rio-de ·Janeiro deve, de, &c. 

, sem contradicç&> contempla r-se co 
mo um notavel phenomeno, porém 
foi sentido _sómente em um circuito 
de poucas miJhas , aonde toclâs as 
mon tanhas visinhas são compostas 
de granito e gneiss . 

A declividade or ien tal da sobt·e 
dieta Cordilheira acaba qu as i im-
perceptivelmente, até que se une 
ás partes mais elevadas das provín-
cias do interior, que tem um ca-
racter externo totaln1ente div erso 
do es paço de terra, que vai den-
tre as mo~tanhas e o mar . As mon-
tanhas primarias de gra nito , gpeiss 
e · sceni te são alli cobertas de mui 

. densos bosques, que ain da se con-
:'lervão habitados por várias trihus 
de selvagens. Alli ::ts plantas para-
siticas saõ mui altas, para melhor 



dizer, arvores ainda não descriptM 9 
que abração centenares de d iffren"" 
tes de altos e direitos troncos; é 
f'nlaçando·se como o massame , 
q ue seg ura os mastros dos n a·· 
vios , as arvores entre si as de-
fend em da furia dos frequ entes tu- , 
foe$ de \'en to. Tem-se notado que 
as :uvores dos mattos h o Brazil nun-
ca dt::i Uto raizes profundas, e fac i!-
m e-nte os ventos as deilão por 1Pr· 
ra, a menos que se não achem li-

, gFtdas a outras arvores pelos ápós, 
qu~ é nome genereico ali das plan-
t as trepad~iras; e então formaõ cer-
ta massa taõ interlaçada, qne se 
p ode m muibem cortar mais de trio ~ 

' ta, sem que alguma dellas dia. 
Em quanto porém á encompa-

ravel fecu nd idade destes bosques, 
qnando se t orn ão culturados, o mun-
do todo não ofliirece ao observador 
u ma Regiaõ mais productora, nem 
w aís infatigavel em suas ass id11 as 
r t> prod uc<~ões ; pois se tem ali i ob-
ser vado q ue deit<J,da a sem e nte á 
terra, ou esta seja de cereaes, ou 
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rte qualquer outra especie de fruc-
tos, é reproduzida por trezentas, 
ou quatrocentas vezes aquella mes-
ma semente . · 

A facilidade, com que no 13ra-
sil se produzem ig ualmente g eue-
ros da maior estima em Portugal, 
e o resto ela Europa é inexplicavel 
e assim se vê fructific ar a lli muito 
melhor que e m outro qualquer paiz 
o café genero da tanta ~m portaocia 
para o cornmercio: vê se emfim cres-
cer generos da mesma sorte inters-
f;mntes ao mesmo Commercio alem 
de innum er\'1- veis outros, que não 
só se obtem da cultura, mas de seus 
animaes, como assas é 111a llifesto 
no courame dos bois silv estres, e 
de que tanto abundaõ aquelles ter-
l'f2nos. 

Seria portanto sem chívida mui-
to mais digno de lamentar-.se que 
urna semelhante Reo-ião não fosse 
abitada por povos E~ropéos, que 
valendo-se de sua industria' hou-
vessem de tirar do seio de tão fe-
cunda terra os bens, que franca. 
mente lhes offerta. 
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. ·Feliz mil vezes, e mil vezf'S" 

aíTurtunado o Brasil, que pela .ze-
losa actividade e energia dos nos-
sos PortuguPzes, a cuberto das leis, 
e a abrigo de seu ·benéfico Sobera-
no come<(il de prosperar na acqui-
~iç:lo· de infinitos bens, cuja posse 
lhe havia n :cgado a indolenci;'1 e 
apathia, qu e em outro tempo lSe 
dicéra ser propria e innata daq11 cl~ 
les povos , e que hoje se acha d l:' s-
menti_da p t' la experiencia. 

Volta-se a Corno nos propozemos fazer a 
Pewambu- continnação da prese nte historia por 
co para ob- . 
servancia _u ma exact.a ordem cronolog1ca, se 
.-la odem nos faz agóra indispensavel o údlar-
chronologi- mos ainda de. Pernali1buco; pois 
ca. havenc.lo quas i rematado com a vic-

toria -dos que defendião aca usa de 
S. M. contra os revolucionaria<>, 
todavia naõ tinha-mos dado cut1la 
do estado a que os negocios poli ti-
cos ficaraõ reduzidos ; e por isso 
referi mos primeiro que tu do as 
insunuações ou condições offrrPci" 
das ao Commandante <lo Llorru eio. 

Os Patriulas á. testa (~ú parti-
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dó da independencia entregaráõ ao • 
·commaoda!Jte do bloqueio por par.: 
te de S. lVl. F os cofres públicos, 
rnlmi(;()es, e maia e!ieitos, perten-
centes outróra á Corôa no estado, 
ern que actualmt'nte se acharem. 
A Vi!Ja do Recif~-~ Santo Antonio, 
e Boa- Vista não soffrerão damno al-
gum, por parte .do partido indE-
pendente. Os prisione iros, que se 
achão por ordem das A ulhuridades 
aduaes, e m razão de suas opiniõe~ 
políticas, não soffre rão tão bem dam-
no alg um, ou insulto, ant es serão 
relaxados da prizão. S. M. F. con-
c.ederá amnestia geral a todos· os 
implicados no perfeito esquecimen-
to de todos os actos perp.etrados até 
hoje, como se nunca tivessem exis-
tido, e não poderá ninguem ser-por 
elles persegnido. 

Será permíttido a qualquer , 
que se ·quizer retirar d'este porto, 
o fazêlo com sua família dando-se· I 
lhe o seu pas:.aporte, e poden-
do dispôr Livremente de todos os 
bens yue possuem, qu~r _de raiz, 

ToMo x_. M · 
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quer moveiS. Para verificadto' ~ 
entr~ga, que deve fa:t.e.r o partido 
da indej'Jencia, mandará o bloqueio 
um Commissario st? u, que 4 vista 
dos respectivos li v r os do Cofre será 
entl'egue do gue rxist ir, Feita a 
entrega, levantará o Comm:wdan-
teo blof!Ueio, a t·im de deix:u ·pas-
sar o vaso, 011 V<:lSDS neutro8, que 
levarem os .que se quizere m rPtirar. 
Deverá o .mesmo Com ma nd a nt e do 
bloqueio expedir inéonJjnente or-

. dens ao Commandante ,üo Ex e rci-
todeS. M. F. para. que nãoavan-
ce contra esta praça, em quauto 
se não ultimar a presente m~gocia
cão. 
• Assignados, &c. 

- S egu em-se as do commanrlante 
do bloqu e io para entrar em P e rnam-
buco. [ * J 

["' J Eu tenho em meu- favor a razão . a 
lei, e a fuTça arm~da t:Jnlo tern:srte, como 
maritima, para pqder entrar no Recife com 
a espada na mão, a fim de c<.stigar muito 
á minha vontade a todo, e qualquer patrio-
ta, on infiel vassallo, _.que são ~ynonimos, 

-, ' I 
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Sendo poi's assim intimadas as 

condições acima em 17 de Maio de 
1817, expedir ito0s Revoluóonarios 

por terem attwpelado o s:tgrado das L eis cl' 
ElRe i N. S . ; por tanto cu não posso ad~>: it
tir condições indigna>, como a~ que se me 
propõem, e só sim mandando á urra um, 
ou m a is OH.iciaes , e tropas , para tomar o 
com ;na.n .J o das forta lezas, r etir anrlo·se as suas 
gu<'~nJI Çqes , e entrar a'11l('llas , que eu eleger, 
e da m .. >ma turma as ern barcnções armadas, 
arvor01h :o-se IOi!,O as Rêaes baudérás em toia a. 
p~rte; salvanu t .. as d itas forta l ~zas, g r itando-
se sete vezes = viva ElRei N. S., " toda a 
Família Rea l; = e os Côrpos militares em 
armas dando trez desca rg a.s, e no fim dellas, 
dan do os m es mos v i v as , a qu e deverá res• 
pond cr a m inh.t Esquarlra, e então sa ltar e u 
em terra, a tomar o ·governo. de torla a Ca- -
pitani:l., lic .~ ndo em cu.>todia os membro~ do 
·Governo, e os Ch efes dos Corpos, e Com-
m a ndantes da~ turtale~as, até, oue S . . M.' 
haja por bem determin ar da sua · conducta, 
~o !"J re a rc ,·olta acenteciJ a em Pernam tu co 
[d evendo etl segurar deLa ixo d~ minha pa-
lavra a todos os Senhore~ t eferi dos , q ue pe· 
direi- ao N o:<~ o amH el Soberano a segurança 
de snas v id as J deven do cu i11 ~nd ar por terra 
urn Offici&l p:utic ipar ao G-eacra l das tropas, 
que marcha até t'Dtrar no Recife,' I! d even J o 
r ~ tirar-se os povos, qu~ a mim me parecer , 

i!l 
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no mesmo dia a ultima intimaç~o 
aomesmoCommadante do b!oquaio 
de S. M. F~ defronte de P ernam~ 
buco. l* J 

• N I 
pan suas habJtaçoes, e quando eu salta r em 
terra es tar no Cáes a nobreza , e Corpo de 
Com mercio, com as authori dad es· Civis, e 
militares , para se gritar e ril voz alta =viva 
EIRei N. S., e toda a Pami lia lha\= e J' 
alli marchar mos, para dar · mos as devidas 
graças ao D eus des Exercitos por tão feliz 
resta uração de tornar aos reus limites o sa-
grad0 da~ Lei s , com que somf)s reg idos pelo 
mellwr dos Soberanos, e depois recolhr;r -me 
á casa da habitação dos Gov êrn adores , aon-
de estará a gnarda, qu e m~ pertence, como 
Ca pirão General, e coutiuu arei por diante a 
fe licidade elos povos, e fieis vassallos d' E!Rei 
Nosso Senhor, &c. · 

Assignaçlo. 
= Rodrigo José Ferreira Lobo. Chefe· 

de Divi são , e Comma ndaute. = 
[ • J Eu a baixo assig nado Governador Ci-

vil e Militar do partido da Jnd ependencia, 
em Pe.rn am buco , pela dissolação do Governo, 
Previ sório , em r <'!sposta ás condições referidas 
pelo ·Corn maudante da~ forças navaes &e. de 
S. M. F. estacionadas -de íi-onte de Pemam-
l:inco, r espondo, que são irreceptiveis no to-
do as condições, como de clarárào os povo~ 
e .Exercito junctos para esse effeito, · 
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.A.ggrad eço ao d i c to Com mandante a pala-
vra, que-, di de Sflguran ça de viela dos die-
tas membros do Governo Pro visório, qu e nào 
pedirão e nem acceitão; e declaro, qu e tomo 
aDeoe por te>ternunha d~t que ell e é respon-
~av el por toJo~ os horrores , que se vão a 
pract ;c u. A' manhãa dezenov e do Corrente, 
assim que naõ ch egar re!post,a do dicto Com-
m · n dante a t~ o meio dia, serão passarlos á es-
pada tf>< los os prezas , tan to Offíciaes Gene-
rae~ no serviço de S . NI , F. como os mais 
J>ri sioneiros po!' opiniÕe! Rea listas. O Recife, 
Santo Antonio, e Boa- Vista serão arrazados, e 
mcenJ iados, e todos os Eurepéos de nasci-
m ento seraõ passados á. espada . 

Estas promessas .~eraõ executada~ a pezar 
da r~puguancia, qu e tenho em usar de me-
didas rigorosas. O Governo de Pernamubuco, 
que ora eu só represento, creio tem dado so-
béjas provas da sua generosidade, sa! v ando 
cs seus mais encarni çado inimigos , como me-
lhor pode dizer o meo: mo Agente e1npregado 
n esta missão. Este é o meu uitiniatum, se o 
Commandante do bloqueio não accordár á~ 
justas condições offerecidas tem. 

Assignado. 
'"'"Domingos Theotenio Jorge &c. 
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Form'ão- Foi por este nwsmo tPmpo que 1 

se dois Cor- C' M S D J ~ VI c ' 'd 
d •1. .::'1 , • -0 • r. , OAO • 101 serVI O 

pos e 1, L· r I d · l 1\ ;" 1· lician os vo- 1a zer evantar OJS corpos c e nll 1-
luntarios, cianos volnnüírios, formados de dois 
&c. r egnnentos de cavalbria na Capi-

- J 

tania de S. Pa uto , e dealguns, 
mesmod'infanteria, que se qu izes-: 
sem reunir á quelle cm·po , fazf'n-
do-lhe outro sim assegurar que (a I em 
d :~.s gra(_:as cone~d idas no A I vará de 
1808) os qtJe assim marchassem vo. 
]unt4riamerite, servirião naquella 

· Campanha que éra a de Buenos Ai-
res' somente por espaço cle 2. ari-
nos, no fim dos quaes, on ante~;:, 
se as circuniiltancias o p ermittissem' 
vol tarião a seus lares, ficando para 
sempre isentos de servirem mais em 
tropa de linha. Os cavallos, e :lr-
mame nto l!Je serÍào fornecidos com-
petentemente; e o soldo, tanto pa-
ra Officiaes , como •para ,soldados 
começaria desde o dia de su(! reu-
nião aos Corpos, recebendo 3. me-
ze~ adiantactos antes da marcha. 
Corrêrão os Paulistas logo ás armas 

' cheios de alegria, enthusiasmo, r 
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grande cont("ntamento pelo cm:vit.e , 
que se lhes fez t\'m nome de S. M. 

· N'e'sta occasiào pois sobrepu-
jou o rt>sultado ás esperançq.s, já 
pela promptidào, com que volun-
tariamente se appresentá rão e já 
pela gei,lOrosi da de , com que o Com-
mercio fardára e puzé ra prom[t>ta es-
ta bizarra exped ição. 

Aconteceu alli um facto me- Aconteci· 
moravel ;" e vem a se r que entre mento:éle-
d · · N • fi jl .-.1 • h d b1 e e 1 e-OIS Irmaos, nos u e llllll onra•o marcavel 
pai s~ disputasse fort eme nte r;;Ôbre de dois ir· 
qual delles devêra presentar se pri- mãos. 
meiro ao serviço dP seu amado so-
berano O mais velho arq;umenta- -
va que a robustez do mais mo<~o é-
ra precisa a seu Pai; e o outro por 
isso mesmo allegava ser es ta neces~ 
sária para supportar melhor os pe-
z::tdos traba lhos de uma guerra, que 
tencliól. á segurança de seu Mornar..: 
cha, e sua Patria: peloque, to-
mando calor a ·questão, nenhum 
delles cedeu ; e o hon'rad issi mo ,seu 
pai então deciuio que fossem mor-· 
~er ambos 11ela sua d.ra Patria. 
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Segue-se Houve tãobem oufr~ facto d~ 

outro fac to certo Lavrador oue mostra ass::ís 
de um la- . · ' 'I . 
,,radorrela- vivamente o grande zelo e energia 
tiYo ao pat.riotica dos mesmos Paulistas; 
~eBmo oh- pois, não tendo o mencionado La-
~ecto. vrador filho alg·um, a quem podes-

se fazer servir a Patria, e seu Rei 
naqu ella crise tratou de comprar 
quatro escravos pardos, aos quaes 
deu logo liberdade, e lhes fez as-
sentar praça para o mPsmo fim. 

EslPs, e outros factos análo-
gos provão a toda a luz que os sen-
tim Pntus daquelle povo são che1ios 
de toda a fidelidade: e amor patrió-
tic.o, sem o que se encontra ape-

nas a dPsordem, intolerancia e in-
subordinação, que, procurando sem-
pre precipitar-nos, vai cavando a 
ruina total de todos os povos. 

Continuávão por este tempo a~ 
innumeraveis liberalidades, muni-
ficencias, e clemencia de S. M. 
como bem cláramente se deixa vêr 
dasCarLas Regias em Junho qel817: 
escriptas ao Tenente General. Car-
los Frederico Lecór 1 e ao Marque~ 
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ile Alegrete do Conselho de S . M .. 
Governador e Ca pitão General da 
C ap it an ia de f:' , P edro. 
. Nestas Gartas Regias , dirigi- .cartaué· 
das aos 2 menci<!mados Generaes se gJas • 1Jelas , 

d quaes se oh-
vê qu e ellas ten em ao mesmo fim serva a li-
com a diiferença de ser em lembra- beralidade 
das as acções de~ Chafa lóte, e in- eclemencia 
dia Morta naquella do T enente Ge- de S . M. 

&c n eral Lecor. · 
. Fáz portanto vêr S. M. que, 

h a ven do-lhe sido presentes os offi-
cios dirigidos pela Secretaria de 
Estado dos N egocios Es trangeiros 
e da Guerra, pelosquaes ti nha sido 
enformado do zl-'lo, lea ldade, e va-
lor , com que ·em gera I se h avião 
di~: tinguido no seu Real servü;o os 
O fficiaes Ge-neraes, Officiaes, e to-
das· as Tropas, empregada~ debai-
xo das ordens de cada um delles 
Generaes: e que merec endo por 
tão recommendaveis ti tu los a sua es• 
pecial contemplação, e louvor, ha-
via p~r bem que em seu Real No..- . 
me assim o significassem aos refe-
~idos .Officiaes Generaes 1 Oficiaes, 
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e á tüdos os Corpos Militarei!!, que 
t ão di gnamente o havifío servido; 
expressando lhes ao ~nesmo tempo 
o seu R eal agradecimento pela bno-
sa intrepid ez, com q i! e se houvé-
rão em geral em t0das as occasiões 
de combate, e especialmente nas 
de Corumbé e Catalãa 

Dá S. M. Alem disto há S. lVL por bem 
,. )s om-.. dar aos Officiaes, qne mais se dis-
ctaes mth- . . . , I d , 
tares um tJOgmrao, um testem un 10 e ~ua 
testornunho Real satisfaC({<1o sendo serv ido pro-
de sua H.ea l mover os in(~.icados em u ma r ela-
satisfacçaõ, ção, que fazia enviar, acompa-

llhando o DecrPto, de que lhes de-
via sPr remettida u-m-a: Copia, &c •. 

'· E poTtan to havia outro sim por 
bem o ord e nar-lhes, que mand;fs· 
sem proced er ás competentes pro.; 
postas, pa ra preencher em. todos 
os Corpos Postos v&gos , tendo-se 
n estas propostas com templação e 
preferen cia em igualdade de cir-
cunstà ncias aos Oílic!aes, que fos• 
sem mais,distinctos nas acções, &c. 

Ordena pois finalmente que: 
~ssim se 'procêda, para subi!"emat 
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quellas propostas á Sua Rt-•al Pre-
senca com as observacões delles 
Gen,eraes, a fim de m~recerem a 
Sua Real 0 pprovação, ou resolver 
o que jnlga;;se mais acertado: as-
sim como U1obem os encarregáva 
de for m:uem Jog o relaf(Ôes de todas 

' as vi uvas elos Oiliciaes inferiores , 
qu e morrêt-fío nos difierentes com-
bates, com especificação dos seus 
nom es, e das acções , em que rfwr~ 
rêrão, para que, subindo innnedia-
tamente á S ua Real Presença, l'Y1an-
dasse expedi r as ordens precisas, 
j)llia serem as mesmas viuvas con-
templadas com o vencim ento de 
metade dos . respectivos soldos de 
ieus dçfuntoa maridos, &c. 



~~· 

L I V R O XXL 

1817--1818. 

Prosegue S. M. no encomparavel 
· desvelo , e paternal influencia 

nfiJS rnelhorame_ntos do 
Brasil. 

SE em alguns dos antecedeu~ 
tea Livros , mencionámos os me-
lhoramentos, que S. M. promQvê-
ra no Brasil, é serndüvida que neste 
que igualmente devemos mostrar 
tãobem o quanto seu Régio e Pa-
ternal desvélo proseguia em fazer 
prosperar as dJfferentes Capitanias 
.daquella vastíssima Região; e po~ 
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isso aqui dizemos agora que para 
o Brasil em virtude das sabias or-
dens, ' e salutares medidas de S. 
M: se fizérão transportar mais de 
800 Ihéos, a fi111 de se estabelece-
rem em varias Capitanias. 

Estes Ilhéos se compunhão de 
ambos os sexos; e a cada chefe de 
família, álem de casa, e terreno 
proprio para a lavoura, se dá vão 
instrumentos ruraes, o gado neces-
sario, e até mezada para a sua sus-
tentação nos primeiros dois annos, 
e tãobem a izenção dG serviço mi-
litar para si , e para seus filhos. 
· Entre estes novos Colonos se 

passárão logo a promover casamen-
tos, auxiliados com donativos de 
muitos particulares. A illuminação, 
e os estabelecimentos ·de . novos 
quarteis da Guarda Real da Poli-
cia augmentávaõ cada vez mais à 
seguridade dos Cidadãos, assim da. 
Capital, corno do exterior. 

Obtêve-se um grande acresci-
mo de agoas, extinguirão-se pan-
tanos e. charcos, que tanto empe-
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. ciaõ a ~aud~ pt1blica. - Fizér~õ-s& 

novos chafarizPs, quaes o d:t bar-
rei ra de Santo Autonio, e o de Mat-
-ta C a vallos. Extensas valias se 
abriraõ. 

A Iten raõ- se terrenos, como no 
.largo da Rea l Quin ta , E strada rio 
M acáco , Glória, Catett>, Camillho 
velho, Lagoa- de-Fre itas , e outras; 
e sôbre tudo nos caminhos da Cida-
d e nova, e ~ - Christovaõ , Santa 
Anna, e Barro-ve rmelho, &c. 

Seria cer tamente neces11:iria a 
prolixidade para se have~ de fazP-r 
uma exacta enun~eraçaõ de to· 

,dos os proficuos melhoramentos' a 
que S. 1\ll . fizera procede'r ; toda-

,via por isso mesmo se pdtt"niêa bem 
o encomporave] be neficio, CJtl e os· 
Brasileiros devem ás suas uteis pt~ 
viden cias'. 

Goza ~nem disto, aque lle po-
vo de outras diJieréntes commodi-
·dad-es, como são as que lhe res.ul~ 
taõ das pon les de pedr.a , que faci-
]itaõ o transito pelo"' Campo de S. 
Chri:sLovão ., rua do Sena do , praia 
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ç'Jo Flanwn~·o, &c. · Algumas ou-
tras se cons truirão de madeil'a pa-

·l·a tornarem · facil a passagem de 
vário~:~ rio,; como Peracuara, VIé:-
gos, Cabe;ça, e outros. 

Da nH~sm a sorte se desvelou 
- S. M . . em mandar abrir muitas es-

tradas, con:o a do r io Tagoahi á 
Real Fazenda de 6aneta Cruz e. a 
da bica dos marinhe iros a lVlatta 
porCOS i a maiS notav PJ ro1·em de to-
d•ls as estl'adas dó Brasil é a de 
Minas Geraes , que devendo pas-
sar , seg-undo o primeiro plano, 
pebs fr,eg uezias da t;acr.a-Familia, 
e nossa ~enhora da Gloria do Ser-
tão de Valença , se observou ser 
impracticavel e1~ razaõ Jas gran-
des, e as peras subidas de montes; 
por isso se fêz começar logo adian-
te da Serra da Vi uva, encaminhan-
doa para o Presidia do Rio Preto,por 
ser assim mais facil o preencher os 
fins, a que éra destinada, de tran~ 
sitarem por ella· carros , seges, e 

, carruagens. 
Tem-se continuad() este traba-
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]ho até abarranco do rio Paraiba ;· 
e passando-se á margem opposta 
do mesmo r io, tem-se contiuuado 
na mesma dit·ecçaõ pe la parte, que 
figud.ra difficultosa, que á doTai-
puru por diante· 

O resultado até a~ora consis-
te em estar já aberta uma nova 
estrada, que pr incipia póuco arlj- , 
ante da Serra-da- Viu'>'a, e conti-
mia até o barranco do rio Paraíba, 
em distancia de tres leg·uai·, e lres 
quartos, tendo de largura 9 a 1 o 
palmos nos si tios, aondo há cávas, 
e lO em outros lugares . 

No Sertaõ de Valença se acha 
taõbern já aberta outra porçaõ de 
estrada de urna Legua e um quarto 
de extençaõ.fazendo ao Lodo 5 Jeguas 
~lravez de nrátas geraes, sem subi-
das, e descidas asper-as, de modo 
que por el!a se pode j<í passar o lru-
te, o .'lté 111esmo a galópe, como 
se fosse por uma qualquer planí-
cie, naõ sendo necess<irio mais do 
que alargar-se para o com t:Uudo lran-
lito de carro.;; seges, e Carr uaD 



g;ens, o que até agora -se tinha ge-
ralmente por impossivel. . 
· Não deve omntiti·Ír :;;e aqui a Providen~ 

,. , d , cias dadaa 
construcçao o c<dl.I~ S '. e rampa~ cn- por S. M. 
tre . as quaes se Istwgue mmto a para gbras 
de Valongo. públicas. 

De pois de providenciadas as 
primeiras necessidades plÍblicas , 
foi seru.pre accommodado ao espiri-
to dos Generosos J\1oouchas o tra-
tarem de estabelecimentos agrada-
veís ·, Í8tO é ele obras pubiíca'l, ten-
dentes a fazer não liÓ commoda a , 
vida, em quanto ás .fluas primeiras 
precisues fisicas. porém da mesma 
sorte no que di~ respeito á parte 
moral e e~>piritual do bomem, que 
não pode' deixar de p.roc u rar mui-
ta's veze& o recreio para desafôgo 
de suas fadigml. · ,. 

Porest~ razão s.e fez S. · l\1,. no 
Brasil mui d1gno do mais alto lou-
vor ' as si lll pela grancl e obra do 
passeio, formado no Campo de San.:. 
.cta .Ann~, l;lordado de a.rvà::edo, ~ 
!'oseiras: &9. como igúalmeule por 
a-quella do - Real Theatro de 8. 

ToJ.«Q x. N 
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.J·o'ão, c.onstl'Uido, e d <" todo arran-
ja? o em menos de dojs annos, e 
em uma Be iJ a praça. Par<~e~tas dLfas 
excellentes Obr;:~.s' assim COil\0 pa-
l"él outras mu.itas concorrêrfío d e rn ui 
bom grado os N egocia.n tes, mos-
trando assim quanto é capaz de pro-
<;luzir o amor e adhesão a um Mo-
n archa justo, e qu.e sôbre tudo se 
préza de ser o benig·no Pai de seus 
Vas!alJos. . . , 

Carta Re- Seg·uio-se neste tempo- o expe-
gia 305 Go- dir S. M ·. DosGovernadores do R ei-:-
verna<lores 
de Portu- no de Portugal uma Carta Régi a 
gal, &c. sôbre a preferencia das inanufactu~ 

ras nacionaes. l• J 
---·-----~----------------~ 

["'] Governadores do Rein'o de Portugal 
e Algarves,Amigo,~ . Eu El- Rei vos enviomuit~ 
saudar, com0 a qti elles que am·o e prézo. ~ aõ 
perdtmdojámais de vibta todos os m eios, que 
possaõ con corre:;: paí·a o be m e felicidade dos 
meus vassa llos •; c queren do estreitar quanto fôt 
po~s i vel a l]niào e in'teresses r ec íprocos do Rei.· 
n o Unido de Portugal; Brasil , e Algarv !'!s, 
rara o qu e mui te concorr eria. nãó ~ó fazen• 
do d'es;;a Cid;1de o int erposto doe Generos pri-
v a tivosldit JIJinh.a R"al Far.enda, mas tàohm 
fg. cilita;Jdo·o comunto das u~am1Íacturas, I) ·aciq~ 

. f 



Co'nt'iri m\ vá ' ainda "ror f'Ste mes· Continua: 
nto tém -J)(j' a bo'LJen:a do· H.i~ :tla · Pr<J.c ç;to da 

' • ' · Guerra do td; 'porerrr sé obser,váva ·mui S~'DSl·- Rio da Pn~· 
v'elmente a!'ápidá exte nu<~:ção dopo- ta. 
ôer de. Artig:ís . 

Uma cli{risão d'es.te 
f\utioso .revolucio~1ario, 

·renitente 
mandada 

.. ~----.!...--:---------------
na~s, cocl a prefere n ~ia que for eompati vel com 
ás r e lações e tracta dos actua 1 m~ ntc subsistentes: 
fui ~ er vi do orden ar, que todos o~ generos r! as fá· 
bricas de Por .tug~l. de que se procura1: para o q~o 
da minha Real Ca~a, e para q provimento .~.!a 
tropa e m•rinha, a ~s im d ' es ta província do 
Rio de Jan eiro i como das mais províncias 
d'este Reino dq Brasil , ~ejão com preferen· 
tia suppridos pela R e al Fabrica das ~é·das, e 
f.IUÍ s Fibriéas lei esses Reinos, pelas relações, . 
que fôre m exj)edi .las pelo Presidente do meu 
Real Erário, ao Administrador G eral domes-
mo n'esses R €inou, sacan do pelil importancia 
das rem:!sns, a que se proceder, para uso da mi-
nha Real casa e .tropa d'esta pro vínc ia, so· 
bre o Ti<tesoureiro Mor do Rea.l Era r !o, e sobre 
as J nnctas da Fazenda das- differen tes .C a pita-
nias, e mais dom inios, p~lo~ supprimentos, 
que às mesmas fore m f~ i tos, pa ra o que se 
lhe~ dirigem as necessariil ~ orrlens. E fni ou~ 
tro sim servido, se transrJra outra ve.~ para a 
praça d'ess_a Ci ~la~e, a prin ·;ipiar no primciro,c.le 
Janei,ro, d ç; mjl e oito centos e dezoito, <l m~o:rca-. 

* J 
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por elle do 1 U ruguay, , pa-r:a s~ op-
pór ao G,en.e·rai Portuguez Cur~uJ,~~ 
foi .enU'ío cq~l.Jplef:a~nente dorrotada .;, 
e · Verdu~· HJP .de, seus chefe~ foi fei -:: 
to prisionei ro sendo ou,trp, po~ IH?:: 
me !v.londragon, mort'9. . . - · 

BJogue~va Ototyues n'<'~ste t.em.-. 
po ainda Monte- Vídeo; porém 40Õ 

.s?lda~os:neg~cos , q~e fazi <:"io parte da 
sua divisão, desertárito para os Por-
tuguezes', com a condiç~io de sérern, 
'mandados para Buenos-A yres; o q,ue 
se executou.' 

do dos g eneros pri1·ati~·os da 1n inh a Real Fà· 
7. e n ~la, co mo J?::ó-Brasil, marfim, e Ursel· 
la, que até agot>a, tem sido fe ito em Londres 1 
em r a?. lo·. dos\. desgraçados acon tecimentos, 
que déràQ. 'hintiiío a bta mudança; sendo di-
J<i g·idos a essa Cidade á censii! Ilação dos Cor-
r esnon ckm tes do Banco elo Brasi l, na con-
forinirl 'ar!e do art. VJI. 'do 9. Vll, do Alvará 
de sna Crr.ação; e em quanto se n ão ultimar 

I ' ·· ' J " d d o .. t~m-po prescnpto ,,a sua uura çao , (j po en o 
esteS., ·púa a5 suas vendas,' consu ma-los, ou 
n es~es R·einos, ou emba rca -l os para as d ·ffe -
r~n t<:: s p ra çils ·d'a Europa a onde m~i s prefi-
cua~ fl vantaio~as se fa cão a bem da minha . 

J . • 

Heal Fa7.enda . O que vos participo, &c. Es-
cripto no Palacio do Rio de .·Jal)eÜo em quin·" 
ze de Scptembro, '"c. 
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O General · P~nlo estáva no-
weado Governador de Monte-Vi-
deo; e i!iahip logo do Rio de Janei-
ro ein Novembro ., par;1. marchar das 
fronteiras com 3000 Cava] los, e re-
forçar · o General Lecor, a fim de 
se fazer então um movimento ~ôbre' 
o U ruguay. A inexplicavel lt<ntidão 
e inactividade de sua marcha, por 
cujo· mot,i vo soffreu. o ficar por tão 
longo tempo bloqueado em Monte-
VidPo por uns poucos de :Ga.Uchos; 
produzia um gr<1vissimo damno e es-

\trag·o na disciplina de suas tropas; e sua reputação individpal. 
Da mesma sorte se observáva' 

(_}Ue o Gabinete do Rio de J 'aneii·o 
parecia havêr-se decidido a não e-
vacuara territorio, de qut> estáva de 
posse; e isto talvez pela grande 
approximação entre esta Côrte, e 
o· Governo de Buenos-Ayres. 

Foi tãobem por este t em po que 
se enviéir ão para o R i o de Janeiro 
alguns indivíduos presos por turbu-
le ntos, e oppos;tos a approvarer,n o 
G<:>verno Portuguez, ·e entre estes 

\ 
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se disiin g 1tião com rriuita especiafi,.; 
dáde dwis fr:1de10 ,. por nome = Bar-· 
r-os ., i Oliden ~. 

Por este m esmo .período f'squi ..: ' 
p ou Artig·as dois cors::í ri o> , q11P fi:._ 
zé rão alguml!s. prezas Po11to ~:uezas . 
11os navios coste iros do Bras il. U ní 
destPs corsarios, chamado o Gene-
ral A rti g:as foi appresado ·e lf' vado 
a Monte Video , cuj<~ c ii·runstan cia 
obrigou o Governo do Rio de J a-
neiro a es ta belecer com bois, para' 
proteger a nav egaçaõ CGs Leira do1 
Br:1sil. 

Para proL~ger tãobcm a pop 11-: 
]ação de todo o territorio , q11': lli C'-

1 

dêa e ntre o P a rana e Uruguay con-; 
tra a dura opprPssão de A rti gc:s, s e ~ 
fiz é'rão' em barca r GOO homens de 

' tropa, ainda que as forÇas e poder 
des.tH rru Gl c lwf"' se via i1: d e finhao-, 
do cada vpz' mais, per isso mesmo. 
'queossc 11s Sa tél lit es oião g radu a l-
me nte de~;)mpar:1ndo' consf>rvan-. 
do-:se apf'nns ainda San t.a -Fé com· 
ma·is al gum a adhcsilo e eor:g·ru Pn-
cia com seus infames s~ nliUJeutos 
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de abomin avt-•1 Lyrannia. Continuá-
vão purém nes te" te mpo oR habilé-tn-
tes de Ruenos- Ayn;s a conse rvar , 

. com ns P qrtt Jg uezes :ü; mais es l.rt•i-. 
tas r elar:õt·s dt! a n;izad e ., Fo i en~i'io : 
qo tt e~-tt~ s tomárào po~s~ ,da Crduuia_ 
fio SacranH:~nLo, donde A rLig:~s ba-·. 
via . ult imame'n{e apr• ·sf.:,do ais-u ns 
C ors;nios; para ancl ú_r e.UJ corsu co n- . 
ira a baudt' ira Porltl~· tlf. za. Viv i:.l'o 
p or la iJi u aqu e]] l'S me~nw!> ha bitan- . 
teS e!Jl v~ r.feita tra !i(jUiJiiLl:lde' 0 
<)llf> até alli não tinh:1·q experime ;; •. 
tado desde o prin cipio da r evul u-
çi!o. 

Foi ro:is r o"r este mo(Í\'0 ou e Maqnin<J -
0 parti do HcSj)a n hol !>e a "J1n• ''E. i!.ou (:fio das fo-

. . . 1 lh;os l il"'!e-
desta llúlJcJa da t ornad~1 cl;,qu ella za> entJ~e 
coloiJia, para a f aZPI" publi car pe- , Hespan ha , 
las· fel hns I 11 gl ezas , a 6 m de a rt! \'t' S - e PortugaL 
tJrem a se u modo de um c;J r :tci.e r 
í le agg·res~ilo, lfUP fc,rc~o:sam.enlc au-, 
gmen ta ri a ( dizi:lo t:- ll es) a di t st>n-
ção ~o r!t a Hcs !'a nJ,;: , 
· Foi porélll Uíu úd la de Ctlll-
dam f'n {o es ta ço l~H rmia , qut> ::-r' i ll. 

contradic caõ iicou luo o desHJt'l,Ü~ • D I 
> 
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d'a; e se conheceu mui bem clõ~.ra• 
mente gue ·o verdadeiro motivo de 
tomar a Côrte do Rio de Janeiro 
pósse da Colonia de Sacramento naõ· 
fora outro mai::; do CJlle o ter Arti-r 
g:1s armado naquelle porto, o uni~ 
co, que lhe resláva, corsários des-· 
tinados a fazer prêsa~ no Commer-
c io Portug-uez: em vit'Lnde pois de 
sem elhantes circuns tan cias se ha-
via assim procedido, e não da manei-
ra, r0r gue aquellt's ma!vaJos in-
tentáraõ persuadir. · 

Veio porlanLo a ser uma pma 
medida d efe nsiva contra A rtigas, 
comoque mttia 1.iuba, ne ln desor-
te al12,'Uma se devia considerar en-
volvido o Geverno de Buenos Ay-
res. 

E de mais IHiÕ ha vendo a Côr-
te de Madrid tomado medida algu-
n1a para impedir as hostilidades ele 
Artigal~, o Goveruo d~) Brasil se 
via obrigado por t.1dos ós direitos a 
protE' r?;er os se us subdüos contra a-
q uellas d t• rn·0daçõ::s; e tanto mais 
quanto o General Hespanhol que· 
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~m 1814 ,govern <l\'a ,Mont_e-; Video, 
cfçlêra aq uella Coloú!à por càpitu-
lcl(.Çào · fis tropas. ,de B uouos Ayt·es. 
Cedêr H espa r{ha _esta (.~o lonia àos 1 
inimigos do 81:<-t~ij ;~ querer que 1este· 
m~e~aJO se não defenda dos ata ;-l_ue~ 
clrsses in.imigos, se ria L;a)a _peJrten~. 
ç~o -tão injmta, como iosl.rsce-ptivel 
cJ~: . '.se. ac r;eç!).tt;'lr .· 9 havê.r q uem ao-

.. 

meiJOs a i-mág-i,:;Aasse. . 
• :. · Ha~j~ sahido pouc~ a'ntês de~ te . _tTteis me-

n1esmo i,em rm um Decreto · e duas dtdas toma-
. r - · . " ' . dasl por S. C.a rtas .. RI:lg-Ia~-ra . Corte do Rw de M. sobre 0 

J.aneiro com ~áLa d e 24 de Set8mbro estabeleci. 
ele 1817, aonde se manifesta ozêlo e m ento de 
vont~~~~ , qt;~e um tão b en igno So- Curreios, 
berano, O Senhor · D. JoÃo YI. 
consagrára sempr~ ~o bPm e todas 
as possíveis commodidades de se us 
vassallos; pois se 1--iropõem J;or este ' 
Decreto a estabelecer Correios na 
Capit~nia de S. }1 aulo, e na do 
Rio-Grande do Sul, para cujo fim 
se. enviarão as Cartas .R«"gias aos 
{lOJs Goveruadores e Capitã«"s Ge-

l . ' neraes c as mencionada~ provín c ias, 
para que por elles mais especifica-



' ' 
\ 

i·9o ·H r s 1' o R r .1 
• . • I da mente ficassem intPirados·de st>tJ9J 

c.l?vJi·es ·sobre tão u'til, como nJ-: 
c'ésS..ú·ia pl'o.videt1cia 1 dada hor· s:. 

I ,., • • 1' j' 

· M.:· F 7 áqnelles povos . · . 
Havia-se entaõ offerecido Jo~ 

s~ Pedro C esa r para· e~t;lhelece·r· 
qin . Correio regular · partindo cfú'!s 
vezes· em cada um mez das vill as1 

(ró Rio-Pardo, Porto-A leg-re, e Rió.:. 
Graude, sendo-lh e· c.oncedidos ·por. 
tempo de dez annos as re ndiine ntos 
de todas as r· assa~tês dos rios 1 e ên-c 

..... " . "' seadas, que se compre·hende~s e n1 ' 
'iios destrictos, por onde pass~sse o · 
mesmo Con·eio , desde ·a '\l'i!',:l dO' ' 
Rio· Pardo até os Cu ba. tões ttHe\1.r~c- · 
tos: ,ficando porém obrig.1do' it e n:-· 
tregar nas respectivas Juntas da · 
Faze nda a impot·tancia das passa-
ges, que ali i est ivesseni arremata-
das; a forne ct> llas de boas Canôas, 
e b:1rcas , e a en tregar no fim d'a-

11 J' " ' qu e . e~ ez a nnos nao sq as _mesmas 
passages, c'()mo tàobP.rn',todo o e§-
tabdt"ei tn?n to do C orreio pela ma-
rwira, q ué o mesmo dPvia fica L·. 

Outraspro·· Al:lsÍ-ln se con linlla a .observar 
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~ Régia e Palernal influ encia cl_e videncias 
'tão ama v e] Soberano ·, pP!a prosp e: sobre :nu--
r,idade, que n·~HJlH<IIe Ep1Ísp1J é rio nmçao. 
do Brasil se c~nça Y,à 1anto em gran-

_gear a seus Va ssa llos; pois já em 
<loze de A gosto de 1817 ~avia o mes-
mo Senhor feit-o e xredir buma Carta 
R egia ~obre as Soci<.:c-l<~des déls lavras. 
{]as Minas do OIJf O 3 G C:-1 pi taõ Gene-
ral das l.VI im~s ,.G_eraes, com Õs 1~sta-
1utos, qóe a. <i,cqmpc:nh:ir-<:u\ <:~fim de 
que a müie ra Çaõ, cahida at.é a lli em 
dei eixo, houve$sP ele se f?.Zf'l' f' levar 
a um pé dé g~pnd(;'za e fEcimdida-
de, corno a·q l,_!~ Jia · , de ,quP s~melhan
tes .tt-'rrerws :;:~ (afi;E:,m su s(~ep tivt:'is. 

:Et>t e wesniQ : ~baiúkno e d t"c a-
d cncia S~Jscila S.' l'd. dizf>ndo que 
por falt a d e cot.dH;· cii':r: dntc;~ Jmfcti-

~- 1 , •• t r 
CüS da ri liOf'rac;, Õ, oüe os{u.ÍJ ;l'Í i'OS 'j• · I l 

n aõ pos~Ltf fll , /,.. torrw v:1 ~.:_1 a q 11 P.iln• 
seus trah;:dhos 11: ail> d.i F,pá,!)d,iosc s ·, 
&c. Lemb.r,a ·.:nw is taõg~ 1~1 'ntw os 
.verd adeiros co nhecimen lcs ,d'a ·n .ine-
_ra_9al') t ri \u si ,d~~ 'm:t} (.t~ t e' (~~:~Jt1 ,! ~ul ms 
pa12.es '· <~Q~tlr .~ú· ll!lf!<lfl . <.l.r, _m(';t. B ~~ 
c~e !11 Ullo" : p1~por ';al~~- . c,.'ls .. cnJé;H:'S ., 

'' I o- ~.. .._. . i ..__,Jff; {J. , Jt 

' 
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ape~a r d' C:'s ta gra.ri<.le diffr-re~1ça ~, 
daõ suffic ien tes lucros aos etnpr:;e-
hende dores , q ue 'às fá vraõ: é 'tp)e 
por isso ', q u e~e'ndÓ aidm ar·est:e: irn-
por tantiss imo ramo de in du~tria, e 
riqueza nacional, pro movendo n it• 
qu el la Ca}1itania a a~lopçaõ do riJ~
thodo reg ulár da 'A r'Ly de mi neràr 
e o uso das machiiia,s, (!e qm~ se 
serve m ·· os mineiros': da Európa ·, 
por meio das quaes · .f:ic~~í ia 'most rad~ 
a experienc ia. obtb.'f,'m: si:i grande's 
resul ta dos E'lll t ae's ~1etvÍCL' S , cor/t 
peque na d esr,ez'á, .~~ do'm t~ ui to me-
nor nún)ero dé bra cc)s do rfde eriio 
n~cessár.ios na 111Ínt>;a·9aõ al·!i .rracti"-
cada , , havia ' r9rb_ein del ç rn1ir..nr, 
q,u,e se (ornws~~m . naqn el'l'aA Ca pita-
Il i a ~c4Jedades compos tas d~ A c-
ções,c'om ,q uP ood eri a0 en fí'ar q u ae .~
quer i'ú'(J}v i dti~s. que ·nkli ~ S' g :'.i zesL 
sem s<ú: adn: il.tido!;l ,' c' iJ6s fundos 
1. b'J '' H ' d . j b 1a 1 m~[! t e em prega cs ~ ·( P niXo 
da dií,.e6Çaõ de ur:} J,ns pector Ge-

· r~l' p~~:~~;~ . '.i:1te l .lj g· ~.~t1~ .. ~J'a sc.ie.n-
Cla iH ~:HJh n1s ttca, 'e Jt1 '~ t~!lurglc>a · , 
que ··& llie~:mi1o S~dHoit·fus·~e s-ervi'do 
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vomear, houvessem de ,applicar .. se 
ao esta bele qimf'nto de lavras rPgu-
Jares e me~hódicas ppr con ta das 
rneswas Sociedades; podendo dal-
h resultar rgualmentc um grande 
proveito na ins1.rucçâ'o pt,l b li ~a, pa-
tenteando-se aq ueJI~ · s tr~balhos aos 
habitantes ~la m.esm~ Capitania, e 
as va nlages' q"ue proviesstr.m do me-
thodo sciPntificçH1!Qfl f anis ti co, &c. 

Co,ntin uá,:a por es.tf' t em po ain- Progresws 
da a gu erra do Rio-da-Pra1 a; e foi dGa mesmda 

~ h .d f' 1. uerra o entao que cor: r. l nu · ~n'er SJ o H' JZ R iodaPril.-
a e~ pedü;ào do Uruguay, ~rezur ta. 
do rigor da estação, e falta de ca-
vallos. 

Os ÜisnrgPn!.es , d Ppois que. 
forão ·rechaçados pela nossa patru-
lha do Passo de S. F<>ruamiu, se. 
ll usen tárão da costa daq u t"!) P r i o ; 
marcháraõ entaõ os nossos ra r. H o Po- . 
v o de A postoJos ( 1 8 lég·'oéw dista n ít·) 
pertodoqual, tomár.aõ 4.0 cavallos' 
e 4- prisioneiros, qu.e dér~.õ r~ oticia 
de se acharem .5(jp ·Ga nr }:rs . DeL~ co 
n.1Ús· .ou menos: n~ .. n:·es tro 1\_.; .o, .. e 
em :S. Jw.é : ( l.3. · lf'~:oa~: di s t :i. n.te) 200. 1 
com André Artig:as_ Ficando uma 



boa guarda á ci'l vallacLi.l, form:ír~o'~· 
se em linha de biüa!ha 5'00 ho!tú';!l 
(~Õs nossog, aügm e ntada a nossa·in.:. 
fant.eria com 50 Miliciános ·Gtlara-
:nis, por s'er o terreno .em barnç~l 
flo, ou coberto dê ·arh'ustos ·nos ar~ 
redores do · Povo.' : ~âhtrão log,:o os 
insurgentes com band-=:·ira Eirio~i· na· 
dà. e· grande . alg·azarra -a re'c·ebPr os 
r!"ossos; e inimediata'menlt> ·os. in-
vestio a ma1s deno rlada intre pi· 

.. dez: o· Esqu·aJrão da es rruP-rdà 
rompeoo fogQ, tomando as · vert>da,c; 
d:.; ·Cemitério e Horta . O da dirt>Í"' ' 
ta ga:nboii .a ga16pe o portão do s·~- · 
gundo pÜ~o, e peJo CP.Óli"O' atacou ' 
a• nossa infant.eria; ·que log'o tomou 
a b?. n deíra, ficando morto o seu con-
d uclor; e carregando sôbre os Gau~ 
chus,fugirão est.Ps ]J fiTi'i a P raça,(j Uf'> a . 
co~ados pe la nossa fn~ilari.,Lcorrêrào . 
p'~.D o pat.eo do Col!Pgio :, cujo (JOrU-io ; 
fecbárão ,.guarnecendo-o· pnr dentro \ 
com os seus atir·adores ," assim como 
as •janellas da Igreja ., rhmde fizé1'ào 
aos nossos " mui vivo fogo: ~ A: o rnesn:w 
tempo os •Müicianos·:da dl.r6!Íta -haT ; 

11.. .. • w ... .... ~ ~ • ~ ' l ~ J : ' ... . : .. ..: ' ..... J • 
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'·ião foYç::~do o dieta portão do 2: 
páteo de b:tixo do fog'o dos Gauchos, 
q•Je precipitadamente corrêr:'io pa-
ra o 1. • :pá teo, em que houve mui-

I 

to fogo de ambas as partes. ~ . 
· A 'strf's horas da t.an.le appare- Prosegu_e 

ceo um cot'po de cavallari.a de mais naN ddescnc 
d h N I , d pçao a e 200 omes.a ;a· ope, comman a- <ruerra do ., . ... o 
do por Andre Artlgas em soccorro RiodaPra.: 
do povo; sahio-lhe ao e-ncor!_.tro um ta, 
esC] uadrão de - 1400 homes, com-
mandado peJo bravo Capitão de 
Grauadeiros .José Maria da Gama, 
\que ' poz em fog·ida o inimigo pores-
paço de uma Jegoa , matando· lhe os 
Gauc.[10s, e fnendo-lhe um prisio~ .. 
neÜ'0: por falta de Ca vallos se r~ti
rou ' est e Ci!pitão ao povo, aonde 
seconservárão os nossos até o dia se-
guinte, eu cerrando os Íf!Ímigos den-
tro d<~, Igreja, e reforç.ando o pri-
mei ro_ p<iteo, onde os nossos Mili-
cianos da direita matárão, e feri-
rão moitos. · ' 

O tempo chuvoso, e a corren· 
te do U rug·uay obrigárão a retirar, 
e aca mpm· "á uma legoa de distan-

ToMo x. O 

/ 
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··ciá da refPridá povoaÇão, que ficou' 
~quas~ toda queimada. Da nossa par-
te houve 4 mortos, e 15 feridos·, 

··em cujo numero entrára o Comman-
·dante Francisco das Chagas dos 
· Sanctos. O iuimigo percleo 1nuita 
. gente , contando -se n'esla acção 
.· (alem dos feridos) ·82 tnortos. 

Passárào então as nossas tropas 
. · o Qruguay no passo d~ ~- Lucas, 
' Sem haver, nem . apparect'r uma só 

esr)i'á dos inim'igos ·; -e finalmente 
chegou a Borja , senào r t> metti-
dos para o Rio-Pardo 38 Ga·~:.~cbos 
l J • • Jnll1llgos.-

Alvaráy~a- • Foi neste mesmo auno guesa-
raaàJvls,ao hio · um Alvará para a ·divisão da 
do Ceara C . I C , G d Grandt:, ommarca c o eara ran _fl et~ 

queS. M. faz saberque.submdoa 
3U~ Real presença, a dificuldade, 
em que na Jl!'O~incia do Cead Gran-
de se aprompta a administração da 
J'usti1;a em razão das distancias, e 
encommodos, porque ·saõ obrigados 
a passar aqudles povos, para con· 
seguirem os despachos dos seus ne· 
goci~s. sendo como impossível <!Ue 
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ü~1 só Uuvidor' possa faze.f as devi-
das . Correiçôes em' tat''í grandes e~.: 
rençõe:> ,· e ouvir a mais de cento 
e cincoenta mil habila'ntt-s ~ com· 
que a dita província se· acha povoa-
tia, &c. e q·uerendo c que· para feli-
cidade de . seus fiei~ visallos) se 
com m U'n i q u'én't as mes-mas a todas, 
as p~rtes, 'de seus R eitws &c. ha-
via por be'm' dividir esl'a com marca· 
do Ceará 8 randc, ·e creat· outra 
com den·ominacãü de Com marca do 
Crato do Cea;á, servindo-Ih~ de 
cabeça a vil la do Crato, e compre-
hendend• no seu distric(o as villas 
de S. João do Príncipe, Campo 
lVl aiu1· de Quexeremóhim, Icó, San-
c~o Antonio do Jardim, 'e .S. Vi-
cente das Lavras, qqe por este AI· 
va1·::í éra servic!o elevar i qualida- ' 
de de villa. E que todas estas vil-
las fi 'cáv~~o desde logo desmernbra-
d~ts dâ ' i"(?fericl'á c<;>mmarca, do Ceará 
G 'i'aude e sujeitas ti nova Commar-
ca do C rato do Ceará. Que taõbem 
o Oúvidor desta Com marca serviria 
p'elo 1ll881l\0 regim~nto &c . 

... 
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"Creação ·Foi S. M. trõbem servido Te..: 
rl
8

.a..-Vvilla de ~antár .er;n. v.i lia a povoacaõ de S. Vi-
. 1cr;nte L, ,._ d i · I l\1r das' J:;avras çente ..r t;!ri:PL as ,avras (a . 'Jan~ 

&c. ' g:abeira, pqrn, 'a denominaçae> . c) e " 
villa de , ~- VicPnte das Lavras ", 
aq ual tet·ia por .Lf.r_mo lodo o terri~ 
torio da sua. fr("guezia, ficando des-
de logo desmenb1·ada c)o termo da 
villa de Icó, creados os mPsmos 
J uiz~s órdil~<uJos, J ui.z dos Orfaõ~, 
V ereadorE's, e O ffic i aes , que pr>lo 
Alvará de 30 .de Agosto de 1314 se 
}JavJa dig.nado couced~r á vdla de 
Sane to Antonio do Jardim &c. 

A .cabeça da Commarca do 
Cead Grande·, que at~ alli bavia si-
do a vi lia de Aquiraz_, ficaria sen-
do a ViJia da F.ortajr.;;:a &c. Que 
annex:áva ao Jug,ar. de. ~ui~ de Fora 
da VjJia da. Fort.ale?-a as Viii-as de 
A rroncl:Íes., l\'lessejana, Soure e 1\-
q oirúz, ficando , slinprim. i~os .ndlas 
us lugares de JuizPs o.rd ,inários ~ cu-
ja j1!risdicção dP.YÍil se,r exe-1~çitada 
.pelo Juiz de For~ j),u:; ,. , : 

Que era o utros im servido crear 
dois lugares. de Juizes de Fóra do 
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Civel ; ·. crime ; .e Orü'íos, um na 
Villa do Sóbrá l ; ficando-lhe anne-
xas a V'illa d·à Granja ; ViHa Nova 
d' EJc Re·~, e· ,Vill.a Viçosa ;Real, e 
o'utrb ·na' Villa de :Aracat.y, fican-
do-lhe ahnexa a VJ!la de 8. Berna-
da ·t&c. 

I , ,. 

) ' ' .. ~';, Era n'esta mesma época í]Ue Altercações 
·ful1 'i 'VivaJúente. se qtwstionava· sô- sob:e?s ne~ 
bt·e os ·heg·ocios da Hes1)anha ·'e goc tos da , ' , He9panha, 
Portt.rg aJ . ' tomando -entao l11Lllto relativo~ á 
maior calm;•os que altereavão sôbre guerra dos 
o que era re lativo <lS duas Cortes in surge nt~s 
. , d 1\./[ v· da :\qJen-em quanto a ,sorte · e .~:Honte- t- • ... 

I . d r S M c a • . ... c. ceo,'· quer~n osustenrtarq·ue . J. • 

Ca·thói·Í'ca devia a ceei ta r o plano de 
~nt>dia.ção, qúe lhe fofa "Oíferf'cido , 
para que urna fot,ç.a neutràl- houves-_ 
·se detomal' posse de M011te-Vi,cleo 
a.té a conclusão do negocio das co-
lónias, &c. · 

Porém depois se publicou que : 
-S. M. Catholica não accPitav a a pro-
·posição de ser M0nte-Vídeo occü-
pado por uma· força neuhal ,.porque . 
éra um remedio parcial e inefficaz 
ao mal, de que se queixava. 
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Que .a Hes.panha, Sfjriarp,ente 
desejava· adopta).· uru ·caminlw qqe 
não.só fizesse desnecessa,rié ,f'ste•e:::c-
pediente' mas qiJ,é r.emo:vessr- ; 'dr. 
uma vez , com est!'? ma;! , j,p1clo~ 
os outros, que ~.ffiigiao o.s -,s~u~ . dQ-
niinios no continente da · AmeriG~ 

··' · Meridional. Que senti~n:d'o o)J~ve
rem falhado todos os sc.us . e!?Lol'f0~1 , 
para tornar a charn~r.os J'leu.s sub-
ditos á sua homenagem, ' e sem;i-
v.el ao m.esmo t.ewpo na inu-tU, id <\~ 

'' d.e de prolongar o presente . est.aJo 
de guerra·, est<lva resol.vido a ,pôr 
termo, de quaJqn<'r modo ·q,uf3 fos-
~e. á e1fl:lsão de sangue, Aa,quelle~ 
paizes; e com estas vistas-, .. propu-
nha um plano geral de pacific~ ,ção 
de,baixo da .g·arantia da In.glat~rra, · 

,. ç.omo a Pot_e,n.oia mais eflicà·z para o 
mesmõ fim, &c. , 

C~ntinúa :_!I l tgualmente ·se (li~ ia ' pprt>ste 
oobJectoda tempo q.ue o Governo de. Bn~nos-
guerra A· A fi , h 1 • . ~ meúcana. - ·yres 1z:cra , m1ar,€ .ar t.!lna (IJyJsao· 

'" de 2:ooo:homes,deb.aixo do coapman-
.do de Bacharel para atacar e df's· 
tru,ir á for.ça, ,que Ar!igas comman-

' . 
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dava na Baxada de Sr1ncta fé, e 
que esta expedic(ilo fora complefa-
~ente derrotada pela força daqueJ~ 
le Artigas &c. JtJilCÜtvão a esta no-
ticia que o povo' de Sancta Fé ·se 
havia declarado contra os dt! Buc-

' nos Ayrt>s: · que as tropas cle .Hel-
grano, tendo se revoltat.là, torn;1-
rão.Guemes, &e. e que es ta ii)rça, 
havendo se unido a1 Artigas, ·se ti-
nha preparado para se oppôr ao Go--
verno ' ,de Buenos-Avres. 'Tudo is-
to se dizia assim, ;. asim se ques-
tionava com o fim sómente de aba~ 
terosquese oppunhfi<;> aos progres-. 
sos ~os revoluciona rios da America 
Meridional Hespanhola, para virem 
recahir sôbre a iustifficienci;;t de for-
. ças Portuguezas tão bem, que fos-
sem capazes derebater A rtigas f e 

· ·seus coLnpanheiros na g'uerra do 
Rio·da .Prata, quando mui bem se 
sabia que este,s insurgentes éráoal-
Ji rechaçados a cada instante, e 
que não podião progredir com feli-
cidade por aqnelle territorio. 

Acrescia mais que de sorte a1-

1 1' 
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g-uma podião convencer que 'S~ M. 
F. dmante a influencia de Artigas, 
devesse abandonai' Monte -Vídeo ; 
pois que em tal CHSO se ' haveria J~ 
tornar aprêsa daquelles revolucio-
nados, e anarchü;tas. 

Os corsarios de A rtigas, ou 
outros de baixo do seu nome, e sua 

' bandeira· tinhão tornad<, var)os na-
:vios, cQmo acont~ceu com a No\' a 
Aurora, que · vinha da Bahia para 
o fJorto, a Serpente, que ia para 
o, Rio-Grande &c. E daqui se culli-
ge bem claramente que S. l\1. F. 
nao devia s'offrer sem resiste ncia 
s.emelhantes hóstilidades; pois se 
seguiria que, .deixando de. insistir 
naquella guerra, daria a Artigas, 
.o primeiro e mais temivel perturba, 
(lor do socego do Brasil, dar~lhe-hia 
mais os portos de Monte- Video e 
1\'laldonado, para que melhor, e mais 
a seu salvo abrigaslie alli os Sf'US 

Co1·sarios; e em const>quencia, nio 
se pro_pondo então a f-I't>spanba(como 
não· propôz)a pro h i bir estas hostili-
dades daq uelles seus sub ditos, e o-
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brigando-se <i solução, ou indem-
nisação de todos os prejuizos, ca u-
sados aos Porluguezes, não ér.a pos-
siçe l, nem por di.r eilo al g nm adm is-
~ivel a falta de resistf'ucia ;)quell es 
inimigos da pa:rte do G:~ bi ,;é !e do 
Rio de Janeiró, qu e , vi sU~ nà•·. l:ie 
h a ver de itarl u maõ d e seüte!hunle 
m edida , e uaõ se haver taõ pouco ga-
rantido a i nd em msaçaõ dus da 1\J tJ'rJs , 
<fue para o fulurQ hov esse n_~ de t; OÍ -
fr~r os mesmos Portu g'ut> zes , naõ , 
podia d (~ixa r a contin ua;.-aõ d e uina 
guerra, f]U e' vinh a e m ta es cir CLJ;i.JS-

' t a ncias a se r-lhe r:~ ão hÓ util e n ec ~..· s 
S.lria , mas a té indi~ JlC Jl savc l a to-
ílos os respeitos, como a uni ca me-
dida , qu e lhe ailiançava o socc go 
tlos t e rritorius Podu g uezes ,- e a-
tranquiJiaJrui çaõ dos be ns , qu e os 
llwsmos saõ c <l pa zes de - propor-
cion';:~r a se us habit a ntes . · 

E-por ulti mo dt>~ e ri a · ser ass<\s 
m a nifesto a toJos os q U P _ass im ra-
cionassem, qu e S. 1\1 . F. naõ pro-
cedia ) h'sta partt> sem o m ais lwm 
fundad o dire i to df' fner a g uerra 
em tef.L'enos H e:> panhúes ; por <1 uan-

/ 

' . 
, . 
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toj:íma i:s fof. das suas in tençõPs, nf'l1)!! 
éra t.a@' potrco de esperar de tml M,o ... 
nart.:ha taõ prudente 1 cemo justo 
o consPtJLir em que l'Je fizesse aqui:! l-
la g~tcrra , coli JO (t~clarada á Hes-
p:tnha, ou a Fernando VII. <lU"' a 
uoi!1Ínava, como seu legitimo Sobe-
:ranu, mas· sim uuicam~nte a Arti-
g•1s , que, ha vendo-sP cunspirado 

-f;orrtra este mesmo seu lVfonarcha, 
tratava de f'ncomnlorlar e fazer to-
da a c as la Ae hos-t ti idades, que es-
tava . a SPil alcance, para pôr em 
pr::~ t ica u l~ troeinin e a pilhagem, 
a fim dt> alimf'ntar por este modo 
a sua ft>rÓz a v i dez com as tristes e 
dt:·sg-raçadas victimas tlos pacüi~..:os 

Prog:esso$ Bras i I e i rqs. ' 
vaJi taJmos A guerra portar..Jto neste tempo 
da n~t,sma d. . . . . 
guerr.1. progn' Ia com n·~ 111 tas e m 01 ass1g- · 

nala<bs vantages, postoque o cor-
so, maudado fazPr por Artig-a5l ,- e 
ff'itu ao mesmo passo por outro~, 
qiw , servindo-se das favoraveis 
cir(~unstancias ,' que a banJeira d~ 
un1 Sl'melhantt> ·tnal feitor e hostil 
Íu ::, urgente lhe off~recia, se arvora-
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rão logo em arm,ad0r~s de vasos de 
côrço, não deixava ,<Je f'ncommodar 
os Negociantf:ls P or,tugqezf's, e dar 
uma gra nde (jll f' bra ria s t.ra~sacçtíes 
m~.rca.ulis e mantirrw.s; e pnr• consé-
.g .uil:te no a pua ~:e~Jílo reg, r !I<! r (tos ne- ' 
.gocr~s da s ,d ll l~ ~· .ep~ c?s Praças de 
Çornmt>rc io d.oH. Pi.no Un i L1 o rl t·Por-
;tu.gal, Bra sil , ·f' ·Á·lg'é\ 1"-\'L't-: : todavia. 
éra da -prim :··ira e r.n ais 1't b r,oluta ne--

' cessid ;,Hle o sustentar-se esta c:uer-
ra, qqe ,pPlas aporytada s razõ~· ,.<' •se 

.vê s~r filha do,s maisjuüifica dos-, 'e 
imperiosos motivos .. 

ProwpJg;árfio-se por este tempo Seguem- -· 
.3 A lyaras na Côrte do Rio de J a- se t;ez AI-

. • • varas, &c . . ne1ro, dos guaf's o_J. ter~1 por F:eu . 
obj ecto o i mpôr penas aos que tiú·-

_.r e m o tní.fioo i Ilícito em escrav 10 -; e 
.por tanto, diz S. M. que at1 e nde a 
.<] .Ue aprohibi.ção do commercio de 
éscravos em todos os portos da, c os-
ta d'Africa ao Norte d t> Equador, 
:&c. exig e novas pro'vid e n.cias, prPs-
crevendo asju s té~s e prororciou ada s 
.penas aos tra!: s~-'re·ssores' &c. p r or 
essa razão as faz. consta~ -patenles 
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no mesmo A !vará com forca dB 
lei , reduzindo<~s a 7 difler'enles 
artigos- em que se achão concebi-
das, &c. 

Em quanto poté'm ao 2. • te1h 
este por assumpto um in(eressantis-
'simo fim,q~al o d~, fazer a creação da . 
commarca do Río-Grande do Nor-
te; e por isso iie faz digno de um 
majs amplo extra.cto, observando-s·e 
qut:> 8. lVI. tolllára em consideração 
015 graves. prejyizos, que á seu Real 
St'rvi<;o, ao intert>sse, segurança 
pública, e á boa admin'istração da 
j usti<.;a devião ut>cessariamente re-
sullar de ser a Capitania ·do Rio-
GrarHh" do Norte annexa á Com mar-
ca da Paraiba; pur não ser pra:Ü-
cavt>l que um só Mmistro peJa sua 
g-raude extençaõ tenhá junlamen• 
te a seu cargo a q urdia Capitania 
de um vasto' e dilatado territorio·, 
ig·ualmenle insusceplivel por · isso 
semelhante união, e· muito mais 
por ser surnmamente' , custoso a 
um só o corrigir ·bem a pnrneu·a 
pela referida razào. 
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· Foi J p~rtanto S. M. ser;ido 

t>r<1Pnar que a Capitania do RiD-
Grande do Norte ficaria desnw m-
bra9a da Cominarca da Paraiba, e 
formaria uma Com marca separada, 
que o mesn~o SPnhor éra servido 
creAr corn a denominação da Com-
marea do Rio-Grande do l~orte , 
tf'ndo por cabeça. a Cidade do Na-
tal, e os limites, qtH" se ~eh~o a~si : 
gnados para a mesmaCap1tama.Que 
o Ouvidor, que fosse nomeàdo, te-
ria a mesmajurisdic,çào, e Reg·llnen-
~to, que da commarca da Paraiba&c. 
Que éra outro$im servido i':rear os 
ofncios dé Escrivã.o e Meirinho para 
esta nova Ouvidoria; assim como 
taõbem se df'via entcnrlf'r quP as 
pessoas providas nos mesmos oflicios -
os deverião servir na forma das lf•is 
e RegimPntos, que a este fim se 
~cldío estahelecidos, &c. 

O 3. • Alvará serve a proJ1i-
bir. as Sociél)ades clandestinas, fa-
zendo vê r que, não sendo h::tsf an-
tes os meios correccionaf's, eomn <l té 
agora ~e tem procedido, segundo 
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as ]_eis do Reino, q~1e prohib·m 
qualquer 2or,grt•gaçiio uu· as'socia-" 
ção de pessyas com alg·wJS 'f:'sLatulus, 
se l'l1 que sejão pelo Súberan·o atrtho. 
tizados priuwir'<~ 'l'ner:Le; ·e os s(•us 
estatutos a,pprovaílos, e exigindo 
por isso a tranquill1J ade> dbs povos 
que se evite a occasiãó e mo-tivo de 
se precipita~ern rnuilos vass::dlus, 
que poJíão ser uteis a si, e :ro Es-
tado, &c. éra o mesmo 8·enhor ser-
vido declarar por criminosas, e pro-
hibidas todas e qúaesf]uet' socie-
dadeR secretas, de 'qualque r d~no
m'inaçaÕCfue ellas st>jaõ, ou com os 
nomes e forn1as já conhecidas, ou 
debaixo de qualqut;L" norne ou furma, 
'IU,f' de novo se disponha ou imag·ine; 
pms .lJ ue todas e q uaes rpwr deveriaõ 
:.-.er considNadas dP.sde entãu pol' 
ciiante, como fe'Íias p~ra conselho 
e ~.:onfpcf~raçaõ· contra o Rei, , e con-
tra o Estado, &:c, 

E portanto ordenou S . M. que 
todos aq uelles , ··qui:' fossern eompre-
lwndidó~ em assi-stir: em lups, Clubs, 
Com mi ttés, ou qualquer aj u'nlamen-
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to de sociedade; aqt.wlles, que pa-
·ra as ditas lojas, ou Clubs, &c. · ccm-
:voc~-írcm a outros ; e :LfJ u f'i les , que 
assistirem ;Í. entrada ou recep'ÇaÕ de 
.algum Socie com juramento, ou 
·sem Pllé fiquem incursos nas penas 
<la Ord. l. á. L 6. §. §. l1." e 9 . • &c • . 

Sahio ~or est~ tempo um De-
:creto de perdão aos anwtiuadores 
em Per-nambuco, datado no Pala-
cio do Rio de JanPiro. por S. , M. F .. 
o Senhor D. Juão VI , em 6 dt> FL'-
:vcreiro de t8J 8 • e isto em virtude ' <:le quert'r o mesmo Senhor dar á-
quelles seus vassallos as mais pa-
tentes e manisfestas dumonstracões 
<lç magnanim idadt> e clen,encia,:q ue 
tan lo sabem · ad',)rnar aq uelle Bené-
fico e Palemal Monarcha. 

Como pois se h a via procedido Dec~P1o d~ 
ao Reo·io e pornposo cert>mo11ial da per -l ao 'a H 

l b _ ., c ulpadr s 11.1 
acc ar~ I <H~.a~ dl" S . . M. m ·s lc te n!~ re ,·uh,t<)'lo 
po pnnc1p1a por Isso es,te Decre- Je Percam- \ · 
ío. l li') ' \ buco. 

[ • J lf endo-se cdebrado o acto c! a minh a 
acclamaçàu, e exaltac;ão ao thr\l no. crs~ te Rei-
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Eis aqui corno este piedoso Mo-
nat•cha se moslra sensibiJ isaêlo en1 
favor de seus va§sa llos; pois apezat· 
de tão execravPÍS allPntados, cotno 
os que Livera? lugar etn l>er~ambu-

------~--··--. -----
no, ~ te ndo conhec ido, pela s varias demons• 
trações do meu 1Jovo, da Nobreza, e &epre-
·sentantes da Camar~, e Corporações , qu e a 
elle concorrêrào ·~ pres tar o juramento de res-
p eito, hom enagêm , amor, e J'P.a!clade , que 
t e m á minh a Real Pe~soa, á Monarchia , e 
ao nomt! Portuguez, qu eren do-lhe mostrar 
q Ltauto m"e fo i agradavel, &c. Hei por b em 
que as devassas , ól qne se es tá va proceden-
•io em P ern ambuco , ou em outra s quaesquer 
terras pe lo~ crimes; que a lgu ns m alvados, 
trazen do o veneno ele opiniões destruidoras . 
&c. cessem os se us procedimentos, e se ha.-
j ào por fechadas e cone! ui Jas; pa)"a . Fe proce-
d er sem 'outra demora a j ulgar os cu l pado~, 
pelo que po r dl<~s ·já constar , qu e , seg no.Jo as 
suas cu lpas m '!r ecem; pois n à~ perm itte a j us· 
t iça que cr imes tão horrorosos fiquem im pun i· 
do:; . Naõ se procêderà co n sequ .~ ntem e nt~ a pren· 
deron sequ~strar mais nenhum réo, ainJa q ue 
pela me~ nld. deva$sa já se lh e tenh a form aliza-
do culpa , excepto ten ·lo sido ca beça da r?.be· 
J.i ào: os que t i verem sido prezo> ou ~ ~que!
tradoo depois da rh ta deste , serào sol tos, ól ra• 
laxados qs sequestro.;; &.c. · 
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co , todavia se vê inclinado á com· 
paixão e , clelllt>riCÍa, perdoarl'do a• 
q uelles mesmos , que ta,õ temerária-
mente e com Léinlo orgu lho se ha.-
viaõ arrojado a defraudáJo "di" seus 
inauferiveís direitos de _Realeza , 
e legi ti ma .Soberania. 

Foi taõbe111 l.leste mesmo tem- Primeiro 
po que t:;. NI. F. na sua Côrte do Alvará sô· 
R . d J . . d' d c bre otrata-

10 e anelfo se 1gnou e tazer mento dos 
promulgar um Alvani, em que, Goven;a-
tendo consideração á preeminenci.::~. dor_es ·dos 
Üo Carg·o de Governador dos Rei- Remos de 
nos de L~ortu•rd e A Jp·arves e á re- Portugal .:tJ . 

.• ::>' :::> ' Algarves. 
prt>se 11 teu; à o que devi a . ter , para 
Ibais LtciluJente conciliar o respeito 
dos Pov0S' mui necessnrio para o 
des .~ mpenho de suas funcç<1es, e da 
grande conliança, que nelles tinha, 
hotwe por ,bem, que os Membros, 
que entaõ compunbat) o Governo dos 

· sobi'editos Reinos, e os ~écretaríos \_ 
delle, ~os que da I li em diante occ u· 
passem os mencion~dos em pregos, 
tivessem o Lractam..;nlo d eExcelleu· 
cia, e (l ue por elle se lhl!s fali asse,. e J 

· Tol\io x. P . · 
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escrevesse, &c. A data destA Decre-
to é de 22 de JancirodP 18!8 . 

·segundo Em i2 de Abril tle 181 tl sahio. 
'Alvará pa· hum Alvará com força de Lei aonde 
ra o llegu- · l · , . 
lamento da ~e estabe ece o R~gulamento dc.s 
.Alfandega, direitos ela Alfv.ndega, a fim de se 
&c. repararem os estragos e S<;ltlsfazer 

as q~s.p,eza_~ causadas p~·Ja guerra;fa-
zen,do, igu~l, J;Uei'~te vêr a precisão d~ 
a,ugmentar as rendas dó .Estado, 
q ne pela red~1cção dos direi tos das 
~Alfandegas tinhão diminuído, os 
quaes ,, ' pr.insi_palmen~e no Brasil, 
des<.;êrào de 48, a ~4 e I~ por cento, 
&c. e por isso houve S. l\1 . por bem 
de terminar, tl"'ndo s~ conformado 
.~on1 as consultas, Governado.res de 
P ortugal, e outras pessoas do seu 
Conselho, que foi servi~o ma.n,dal' ou-
vir: - Que,·nas A lfandeg-as do Rei-
no U uido de Portugal, Brasil, e 
Ah;arves, e. nas mais dos set;~s Do-
niinios s'e cqbrassem os direit.os 

. com.petefltes, actualmente es,tabe-
)feidos, ou que para o diante se ~sta
belecesse rn de todos os generos e . 
P-tfeitos ~ 'qne nella ent~as::;em, ou 



~;LhissP ni , céssa-nJa , inteirttmetltJe 
:po't teinpo de ~o ~onqS, quaesquer 
Jiberdades ou rzen((Ôt>S, ~em exce"" 

.P f(:'lo de pessoa, e alnda mesuio dà,- ~ 
q ue!T~s ge1i e1'os ;. encomendas ou ef-
fPitos , que vi eretn para a o:lin.ba 
.R eal' Casa ou l~'anli~ia, 01,1 séj"ao 
_para o se rviço plíblico ~ do .Exérci-
to 7 ou da ·1\1a~·inha, ficando nesCa 
_parle s uspensas quaeiH}I.IeL' doq.c;ões, 
privilegios ou fon1es, &.c . 

.,.,Nos rtrt. s egointf's, que, ao 
todo, 1 

s:'to 14 faz vari'as" decl ~u·aç_õés, 
~01110 , VP.l~l a Ser S011Jre OS vinhos, 
y ago'ls ardentes t:>strangei.ras, de · 
fei'tori i1., 'ou de embarque, produzi-
dos na d e marcacilo uo Alto Douro 
,ern Pódu!1al, &'c. . . 
. . Faz 1g ualmente outras mais. 
dPc]Úa<(ÕCs, ji sobre os dire.ito~, 

\ que _:esultão da escravatura , já 
_da carne sêcc:t c e Charque ,. ex-
traJiida de qunlnuer dos portos de 
Hrasll para outS:o-3 estrangeirós , 
~c. . Sobre genei'os , que págão 
_ou deixào de ,paga•· ~u.bsidio OLl 
dmúlo por sahida &c. Merca~ 

·111 



,darias de producção' pesca:ria' ma-
nufactura oo industria de Portugal 
e Algarvé, &c. :• eé por senielhan-
te maneira 1 que tractan do até ao ' 
'14." art. de obviar aos. abusos, e 
acautelar inju stif~as, ·se propôz es-
te Pater'oal Soberano a faz~r entrar 
nás suas Alfandegas aquell es direi-
tos sÓillenLe ·que, apoiados na e 
CjllÍdad e , tivessem lugar nas pro-

,~ videncias, que pelo referido Alva-
rá se dav;1o em proveito das rendas . 
·do. Estado. 

O má tal medida tão util e ne-
cessaria, como absolutamente in.-

. dispensavefn~o pude deixar de ad-
CJuirir a mais gloriosa memoria ao 
se u Author; 'pois quem haveria que 
nt'io achasse o ser ella grapdemente 
appropriacla ' ás eircunstancias de-
plora'veis, em que se vião consti-
tuídas r)or ~ste tempo as Alfande- ' 

· gas. todas do Reino Unido de Por-
'tugal, Brasil, e Algarvt:sZ 

As .in num era v eis depr~dações ~ 
com que os Ft·ancezes havião de-
vas~auu todo o Portugal, e as sub-
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eequentes resultas de j·Jwxplicave) 
~strago em todoil os ranw s, e re-
partições Civis deviilo fo rçosamen-
te influir, e até ITIP S lTl(, ac r,r re t.ar ' 
_a este Reino a decadeücia e ruina 

r r 

OP. t~dos os seus interesses pro ve-
nientes da agricultura~ Commer-
cio, manufacturas, e todos oobj P-
é!.os de industria, &c. ·sem exce-~ 
vtuar a navegaçã.o; e por conse-
guinte não podia deixar: de mere- -
c<~r uma semelhante situa r;.no de coi-
sas toda atlenç:'ío de um iVIonnrcha 
sempre desvelado pelo bem de se us 
vas~ri. llos; por qua 'nto' sem que nas 
Alfandegas se recêhão d irei,tos com 
tanta fecundidade, quanta se faz 
Úecessaria par:i se enriquecer o Co-
fre 'publico, doncle se fornecem os 
meiqs de subsistencia a tantas pes-
soas, e famílias inteiras, . que dal-
li são pagas, como éra ou j:1mais 
~eria possível conservar-se nma Na-
ção, que costumada ass irn avi vêr 
na Sociedade, se lhe não offerecião 
outros meios de alimentar-se? r· 

Na conformidade pois cio § J I .Segue-se a 
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T_ahellados do Alvai-á· se expedio uma ta~.eJI~ r 
dIrei tos s~- dos direi los ; c1 u e S. M. hón've po( 
bre os Vl- b b , d . h L ' · nhos, Lico- em se co rassem os VJn os, 1-
:re~;, &c. ' cot·es , azeites , é v i nag res ass_im 

nac iona ~· s, como estran ge iros nas· 
A lfl:\ ndegas d~ Rfinq .do B r~s iJ ; e 
foi datada esta. Tabella no Pn laeio 
do Rio de Janeiro em 25 de Abril, 
de 18!8. . 

Alli s-e estabelece t:tuan'to d e-
veria pagar· de direitos por pipa o 
vinho .do Porto de feitoria, vinho 
do Porto de R,amo,&c.; vinho da Ma~ 
d~i1;::t ;. aguardente por pipa, Lico-
rf's Portuguez~>s enga rrà fados, por-
duzia d6 ~arrafas ,_e m g ue houves-
sem sido emb~rcados; a.zeite e vi-' 
nagre de _Portugal; os wesmos ge-
_neros, sendo estrangeiros, &c. ~ 
c.ando tud() isto de tal sorte quali-
ficado-e disposto na ta hella predi f a, 
(JUe nenhuma dqvida pod~eria resul-
tar nerp· obst;fc'ldo na competente 
,cobrança daqqt' lles direit os. 

P erd ãopa- Foi por este tf.. n1po qp e depoi s de 
ra 0 s de haver che-gado a PPrnambuco a no-
Pernambu- . . d · l . d- - d Q co. tlc l;J. o memorave p er ao , e .J . 



.. 
no BRA~IL. Ltv. XXI. 21'1 

:M. ] que havia sabido em data de. 
6 de Fevereiro, 1818 ~ à incança-
vel Carnara da Vi·lla do Recife·pás-
sou iinmé.diatà '6Jente a mandar af-
fixar editaes, ~m que fazia vêr o's 
p.uros sentimentos de taõ borh 1\tlo-
Jlarcha. A !em distç envioU os ~g~a:
decimentos a S. M . F ; e coih'ó 
restasse ainda alli a faze~-~e à ce-
lebração das festas, Rea~~, ~c~la_-, 
mttção de S. -M. F. tract<hão ~m 
conseq uencia de se occupar daq uel..: 
le festejo, qLJe devia sêr ehl taes 
circunstancias a máis eviqente pro-
va da verdadeü!~ effusão de seus 
tão bem mereciâ9s trailsportes. 

Então se é'ongratulavãdbs Per--
nambucanos uús aos outros; e ne~..: 
ta venturosa recij:m)c]Uàde, solta-
v~o mil vivas a seu almLdo Rei, 
que por tão plausível motivo, qual 
o de sua Régia coroação, os havia 
desprendido das fataes cadeas do 
temor . é do susto com que os ,mal-
vados insurgilntes os tinbão manea-
tado até alli, comptornetliendo osjn-
<;·otutós ·, e mesrúd a ·P"l.úte sã"a ctos 

; . 

I ' 

>. J 

·~ : 
I r , 

~ .. i. 
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honrados PPrnambuéanos, que mais 
por v1ol en ciá', do que por vontade 
prropria dos 'ines mo~; se ·· vião na ur-' 

'gente ntecjsão de se deixarem ar-
rastar por aqnel les tyrannos' e seus 
nefá.rios ~atellites. ' 

Decreto~pa- Neste te;npo se pn-btlo certi-
ra se esta- ficado · os Brasileiros da utilissi-
belecer u- . 'd . n l\11 r . 
maLegião ma provi enc1a, que~- 'J. 101 
&c. ':'lervido dar em favor do Matlo 

Grosso, fazendo expedir um D e-
~ret.o pftra o est.abelinwnfo de ~una 

, Legíãp &c. o qual é datado em 22 
de Janeiro 1818. · 

Seg.uem_- .Com o fim por tanto de provi-
tle mais dms denciar es meios de dPfcz:. esC f.!. u-
Decretos. d C . . d M G ~ rança a apltama e ;:; Lf·o ~ rns-

so, &c ,., houve S. 1VL por be.m crear 
uma Legião comr~osta das 3· armas 
d'I nfanteria, cavallaria, e A rtilhe-
ria, 1segundo o Plano, Figurinos, 
e Tahella de vencimPntos' que com 
?quelle Decreto haixavão &c. Sa-
hio tilobem oiJtro Orecre to com da-
;ta de 4 de 'Março de 1818, CJll8 ti-
nh'a sóment~ por ohjecto principal 

. o farda1~1ento, da Guarda Real da 



no :{lR,AZtL. l ;t,v. _ xxr . 219 

Policia, e .sPus deYidos VPJH'.i m en-
tcs, &-.~. raz~opot·qncS . 1'\1 . hou-
ve po!'lWm Df'Sle n~'r. rf'f o d ec ~a rnr 
oue o fard am Pnlo da sohrt> c-licta 
Guarda Heal · da Policia fi cari a ~~m 
tudo regulado seg·undo o· s_y:-:: 1 ··n1a , 
porqu~ s~ tTH~ lb a n _t P~ as1H! n1 jdos , re-
lativos ao R ~ g i rn c n I os d'T n r;1 n I e r ia , 
Ca .vallaria_. e A rt.il h eria de L iuha 
(la Côrl e do H.i o df' Janeiro se ha-
' di o f'Sl:Ü:te lPcido. relo Alvará de 12 
de Março de 1810, &c. · 

; · . Em Jo8df' Março dom esmoan-
. no sahio mais ontro Decre to, · pn-
ra se eílei.luar uma d As mais provPi-
tosas medid; ls, e a mais ·s:-~luht• 

( par6 os hahil;altPs elo B ras il, e ml:i-
to particularmente pa ra os qu t> J·i-
c-fi.o mais proximos ao ri o f'nh at.:1o : 
pnrC]IJ.anto S. M., tendo e m vi sta 
õlS j'lrPcio~as virtn, ~l c s das agw.1 s do 
Cubat~o, como f'fficaz es; p(jra dá-
iJ:e)n rem edio a 11111itas mc !1~t< t ias rt>-
b~>ldes aos f-'SÍorcos da l\·1 f'dici r~ a • 
~Cirurgia, eco ll ~> c a ndo· :.as n:1 crn·~ 
~a di s tancia de c lcgoas da Vi !I n elo 
,Desterro da Ilha de Sancta Catha- -
·" / 
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.r1na, com facil accf'sso para oS~ll-:' 
fernlOS, ainda os mais debílitadô~, _ 
nu mesmo pararaliticos, podendo 
transportar-se mui commodamente 
velo rio Cuba~ão, que desde a sua 
foz é navegavel até á p~oximidadê 
de 3 quartos tlP. legua do sitio dà-
{lU P!la ag-oas, &c . ,houve, em vir-
ttJde de semelhantes considerações, 
p<;r bem approvar o projecto offe~ 
reei do pelo Governador da su pradi-
~ta Ilha de Sauc la Cathatinà., so- 1 
~r~~ a er·Pcçãu de um Hospital no 
luzar daqu~>lbs agoas' com as con-
veni•·fllt-'S accomwodações, &c. fi-
catJ d9 a regular-s<~ ' pe los Estatutos ' 
du Hus pital das Caldás da Rainha; 
no <JU "" f<lr applicavd, &c . 

.!7ez lhe mercê tàobem S. M. 
de unta legoa em CJUadro d e Lerre..; 
no e no mPsmo sitio, em que a-
qnt•lle Hospital d~via ser fundado, 
e de cew braça~ d<J ca'da lado d'a 
t' strada, ao longo da ullima meia 
Jeguâ da mesma e::;lrada , por se ha• 
v-er commet.tido commisso da par~ 
Le do dunaLario ~ ua faltá de cult~-: 
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rá, e outras condições que. deh::i-~ ra de preencher' &c. ' 

E d t I ; . • j l h ·1' C · • r \ r a es a sort:e q i e o nràs1 ol\tmua a 
progredia por este tempo em se·us , f aliar de ~~~-

.1 .. . . 11 ' • ,,. tJgat • &c. ut1 ts~.1mos me wrar11entos ,os q11a_Ps, 
refunclirido-se ajusto . tittílo I,W pà-
Íernal cuidado e esmero de ~ . .!VI. 
F. em favor 'Be seus vassallós, de-
ÍrlandJo de suà gratidão um elt'rhó 
reconhecimento.Pmgred·indb de no-
vo nos acont'eci:bentos da Guerra do 
Rio da Prata . ~e ~bia por e~~e temr8 . 
<JU~ oH Portugueies bavwo posto 
Artigas ho ultimp ex.tr_eiilo de aper-
to; poi ~ lhe tomar.l'o Arroio ôe la 
Çhioa' aonde houvera urna grandé 
·carnagPm. 

Os lugares; que estávão cle-
J?aixo do 9over'no de Artig·as conio 
Çorriente:S, e outrós, expulsárãô 
<;>s Governadores, q~u" elle.alii tinha 
posto, e mandáhõ Dt>putados· á,. 
Buenos-Ayres , . para se)·e'm adn1it-
~idos ;.{ uni:lo elas provillcias ind~
pendentes do. Hio dá Prata; P en-
taõ aconteceú que o Genera,J Pin-

. to pássasse dt~ ui~sm'o- Rio· com 
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dois m i! ho!nens, d~sti na ndo·-se a<1 
l)arana, por ser a front~jra 7 <]Ue 
naquella occasiaõ lhe cumpria oc-
cupar. 

'' Naõ éra sem dúvida naquelle 
tempo faci!' de suppôr a absolu~a 
oestruiçaõ de todas as gurrrilh.as 
H espanholas, pelo_ g-rande pod~r e 
forc~as, de A rtigas, 3ssim como taõ-
bem pe las incomparaveis vantagens, 
que semelhante qualidade de guer-
ra prod nzia naquelle paiz ; e por · 

1 j~so mesmo o tomar posse do Para-
na, ou das suas margens, come-
çando as operações do. Rio da Pra-
ta para o poente, e s~guindo de-
pois as correntes daquelle H io, se , 
tornáva sem contradicçaõ utilíssi-
mo ás forças Portuguezas, para que, 
naõ pat'alyzando aquellas suas respe-
ctivas operaRões, achasse m a'o de-
pois rhenos 

1 
difficil a execuçaõ de 

~eus J~la:zws·. · I 

Nov_os a· .Foi JH't:Jte tempo que oMar-
contecJ· quP.Z de Cascaes foi -nom eado Se-
mentos no d'E d l ('' t d R' 111 inisterio, c reta no < s ta o ( a .. o r . e o 10 
&c. de Janeiro; e entaõ aconteceu que 
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fos·sem apoúmtados 3 Desembar· 
gadores da .B.elaçaõ da: Bahia: e 
pelas represent<H(Õe!i do mesmoMi-
'nistro e Secretario d' Estado se ris-
cou do serviço o) uiz de Fóra da 
Vil!a d"e Sane to A ma:ro Jusé Boui-
facio d' Azambuja. ' 

Continuou~. l\1. por·este mes- Pro~eg uen> 
·: . · l · j · o~ melho-mo tempo em se•J mn1 ouvave ln- ram entos 

fluxo sobre os melhon-t}Ile~ltos doBra- do .Hra.sil, 
sil; e entaõ se dedicou particular- &c. 
mente ao encanameuto do rio Ma-
recát·ia, para que as~iin se fizesse a 
Cidade e Côrte do Rio de .Jan eiro 
inaisabundante e abaslecida de -a-
goas por meio daC)ueJie Aqueducto, 
visto que a siro pie s agoa da fonte Ca-
l'jóca naõ éra sutficie 'nte para as ne-. 
c~s i:l idades de selllelhante C a pita I 
e Corte. por 8e havêt• lornado mul-
to mais populc~a: e se mandou en- . 
1.aõ fabricétl', coruo chn.fáriz prin.'ci-· 
pai o do can1pu de Sane ta Annà com 
10 bi cas e 2 lanques de 40 p,al-
mos cada um, e se haviaõ ja cq_ns• 
truido2, um nosilieí dos .L.l.garlolô, 
e oul.ro no ele MaLta Cavallos, devi:~ 

I 
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dos aos cu"idados e actividade. do 

. ' J nl,enclPnt'1, d\ Polici;:~ : . 
Ut~l nave- Obse rva \f a-se tiio b.em ues.t~ tnPS;" 

g "Ç 'ÍO t
10 · ' 1 ' 

l"": · J ' . mo tempo . a vrande u tilidadf! q ne 
.dO t!1 UI" I . 1 " O) [) • -J 

ti nhona. ~e~u. Uwa <a, navcg:f<Jto do n;o e,~ 
~u!tinh~na ,d.;sc.endu ror ellé as P.~-
porl<H(Õf'S de M1na:s até Behnot!Le, 
dP.vPndo-s.e Lvcilit..ar mui ~· ~ande ... 
men!.e o cotnmer.clO entre Nl was e 
a Ba.h.,ía . 

Como uma das diiliculclacles des~ ' / 

ta navegaç,ão é ra a ioterru~pçi'io, 
quP caus~vão os Indios, a J.uncta 
Militar creada em .Minas, ,p•rra ã 
s••b.i:uga~io e civiJi~aç.:lo dos ruf'S-
mos, maudoõ estabelecer nas mar-

• .J ge1J~ daquelle rio urna c.olonta, pro- · 
t.Pg idcr pela s~pt-irna Divis:~O', d~ 
·( jllt' 8ra comm<1n~ante Juliilo Fer-
nandPs Leã.o. O t er reno é l't> t til 'i 

o a r sadfu; e o rio muito abundan-
te J e p t-> ixe . 

O s Botecudos,que se t•úão ras~ 
sar corno indomav eis, cot:t mui.ta 
fae ilrdade se acommodl\ vrílo a S P es-
iabdt>cer colonos ern di s tattCLa:; pro~ 

. j1orcionaes ao Sah~Gi·~ntJ.c, e bd~ 
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monte: e daqui até :-i costa do ru~1r 
vem· :;ts ' canôas pelo rio Sal<;::t, gue 
desembóca no porto de Ca!iaveiras, 
quatro h•guas ao Norte do J equi-
tinbona , cujas caxoeiras se ev iU'ío 
'por aquelloutra navPga<;aõ, &c. 

Já se experimentavaõ ·t::tõ pal-
pavelmente 'as respectivas utilidtil-
des de um tal. melboramt·nto, que 
algum~s çanôas, acnde se c9n,rluz iaõ 
mui tos fardos de algudalf, chegá~ 
taõ, 1111.Ü commodamcnte ás Cana· 
veiras, P vol'lhão para ciü1a com 
~aL, e outros gt:>neros, que claquel-
la maneira se conduzifio a .Minas 
por ~n~tade das despt>..zas' que . an· 
tigamente Sf' fazião t'm. fréles. 

Por se haver, h:-\ [louco, fallado 
da G ue>rra elo Riu da Prata, e se naõ 
haver circ.un s tanciado a t.crriv!,l me· 
(lida de Art.ig:u'i .em .quanto a s~,, 
Côrso detcislayel e çriminoso, por 
se na() corroborar- com o direito das 
Gentes, ainqa CJI.le alguma <'IJisot 
se disse a estP rPspeit.o; sendo to-
davia mui perfu:nctóriamPnt P, é put· 
i;3SO que agor::t Se faz vêr ma.Ís em 
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~ <>t alhe q ua'e~> e CJ ~l a :n horrí ve'is é~ 
raõ os al.tentados <kste scelerado 

.. ins urg·eute (;' telnet•ario invasor. 
Sa!Jidado · · Sahio por· tanto e ntau por es· 

na v;o ~ l oa- te período u naviu Portuguez lVloo-
tt;- .. -\kc.;re ' AI d . J I d r ). 
t! Se lh ~co a- l e- eg re e 900 ~une éH as o h. LO 
tecim l:! I,tos, ~e Janeiro para Li~ boa; e fui ap-
&:.:. .. Jir ez;_ulo pelo brigul!· La-.Fórtuna·, 

que St! diz ia ser propriedade de }]a. 
t.h Pus Mmray, J est-> ph 1.\:arrick, Jo-
sep hPa tterson, juaõSnyder; J oaõ 
'crwsse, e outros e iu Ba ltimore De-

. rai'i estt-•s fiança ao Marechal ( uf1:ieía1 
do Tribunal Supremo) para.n :·:S pon-
der ao Co'nsul Geral Portugut-!Z: Es-
ta fi an c a foi na somma dé 5 üo:ooo 
dullars JJor conta do mencionado na-
vio, e p~t· ou,tros 3 apprisionados 
p e lo rn esn10 corsçu·io. O navio foi 
IHanú ado primeiro para S. Bart bo-
1umeu, e de Baltiuwre St-' m~tnd :í.
raõ ou t ms navios, para recebt>r a 
sua carga, alguns dus qua es Vúl-
t~raõ para Baltirnore e.m lastro, 
po rtt~r :.tquelle navio sahido dall1 an-
tes Ja .<>'ua e hegaua·, e por sua fB-
JiciJade; porblü este mes~no cor-
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sario se por um acaso se naquella 
oecasião vio malograria a stm per-
fida e criminosa pit·ateria; poÍ·s que 
por isso a mais justo titulo SP cha-
mará pirata, e não Cursaria legiti-
mado pE>lo direito da Guerra, com 
tudo a excepç:ío do navio; que por 
aquella maneira soubt>ra evadir-se? 
naquella mesma ocasião, · n;lo d<>i-
xárão outros muitos vasos de ser 
desgraçadas prez:,ts de Corsarios ar-
mados pt=>los A ruericanos I nglezes 
com a tnfame pwtecção de A rt.i-
gas r e com muita particularidade 
aq uelle (entre to.dos) o mais famige-
rado, com o nome de El-PatrioJ.a, 
e Enemigo de Tyrannos, que era 
o mesmo chamado tambem La-For• 
tuna 1 &c. 

De tudo isto pois se deve con-
cluir, que Arligas é hom<-'m tào 
perverso, que não só r<; ha pflp mes-
mo,pelas suas armns,qllantost>lhe 
offe1;ece a roubar por Pntl'e aquel- . 
les d.esgTaçaJos pt.wos A m t-rica nos ; 
mas até l~~otege com sua bandrira, 
e mesmo f>l'omove toda a casta de 

ToMo X.. Q 



2~8 H I s T o R l' A 

latrocínio, e pirateria; de modo; 
que por este tempo se havia averi-
guado tet· elle (pelo menos) 16 cor-
sarios, ou niais propriamente fal-
]ando, J 6 vasos de assalariados pi• 
l'3.las; que aseu soldo, edosarma-
dores assim se davão ás mais , vio-
l entas, e despiedadas atrocidades. 

Sabia-se igualmente pelo mes-
ino tempo, que quasi todos e~t.es 
vasos, que navegavão debaixo de 
sua bande ira, havi ão side> armados 
em Balt imore, e que muitos desta 
p iratería nunca estiverão em terri-
torios de A rtigas, que era a ban• 
da oriental do Rio da Prata. 

As prêzas tomadas por seme-
lhantes piratas nunca erão condem-
nadas; mas sim descarregadas no 
'Inar, ou enviauas para lugares re-
m otos, aonà.e os :;t.rrnadores manda-
v:io navios, qne lhes troux essem as 
c :1rgas. Estas car r t' g·a<(Ões entra~ão 
Í'lOt> nossos portos de S . Thomaz, 
S. BarLholomt• u, Santa Cruz, &c. 
e se prest.llnia, fjL1e os pac ificas Por-
tug-uezes houvessem sido roubados 
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por estes piratas em. s~mmas incal•· 
culaveis. 

E eis-aqui a natureza dos rou-
bos, que então soffria o Commer .. 
cio Port.u g uez dt:>baJxo do pretexto 
d e hostiliciades de Artigas. Este · 
Ghefe insurge nte não tinha porto • 
algum de mar; ·nem mesmo occu-· 
pava tet·ritorio fixo, andando sem'" 
pre movendo-se de uma para outra! 
parte no paiz éhamado E ntre-H.ios, 
que fica entre o Paraguay, e Oru.:. 
guay, com suas hord es de saltea..o 
dore•1 Não tinha Tribunaes de Al-• 
mirantado, para conde muar as prê-
zas r nem lugar aonde se podessem 
processar. · Os seus piratas, com o 
no~ne de corsarios, erão armados em 
paiz estrangeiro, e neutra!·, don· 
de resultava, que jámais se deves· 
sem o!Iiar como legitimas as suas 
prezas, e ~m forma de tornadias 
de g·uerta; pois que por se melhan'-
te maneira feitas só erão verdadei-
ra s violencias, e roubos de piratas, 
s~m nenhuma sancção legal, nem 
amda. mesmo author.id~de do Che~ 

• 



~wo H r s T o R r A.. 

fe de bandidos, que de nada vaM-
ra, por se não poder arvcírar Arti-
gas em Sll!)lmo Imperante de qual-
quer territorio, para que ent~o a 
favm· do direito da guer:ra sanccio-
nasse elle aqn'E'lles . procedimentos, 
ou em algum Tribunal de Almi-
rantado, ou qualquer 'outro de jus-
tiça, &c. Porem este Vf>rdadeiro 
Chefe de salteadores de nada dis· 
to cogi·tava; e por essa razão os ar- · 
ma dores., que não podião deixar 
de t1ntrir em seus malvados cora-
ÇÕPs sentimentos i guaPs aos deste 
pedido ladrão, se aprovei tavão de 
suas crueis injustiças para que ao-
sim se enriqu~;cessem á custa dos 
Portuguezes por meio de tomadias, 
que de nenhuma sorle se podião 
legalizar. 

:Mostr~-se c ~ Pelo que pertence porem ao 
quanto(') caracter dos Cidadãos dos Estados 
t~rrada, e · U 'd t h N verg-onhoza n! . os, que anta se em]Wll ava? 
a 1~olitica nestas emprezas comacapa deAr-
dosEstados tigas, ninguem desconhecia para-
Uni dos. em quelle ten1po, que elles seJazi~o 
tal conJnn- ·réos do abominavel crime . da p~
ctura. 
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rateria; e por isso sujeitos á pena, 
que lhes impunha o direito ~las G en-
tes reconhecJdo por ' todas as Na-
ções civilizadas; mas quem ma.is 
d.eve c·uidar em reprimir semelhan.-
tes atten ta dos -é o seu Governo, 
para ~ão perder a.quella opinião tão 
bem estabelecida de q~Je goza, e 
móla essencial da existencia politi-
·ca de todos os Governos , e em es-
peüial dos Reprezentati vos, cuja 
força primaria consiste na mot•al. 
·E'· poi.s do Cangresso legislativo, 
que · dev'Íão emanar· actos solemnes 
de desapprovaç·ão de taPs insultos 
:feitos a Na\ões amigas; eloeumen-
·tos a~1thenticos , _que patenteassem 
ao Mundo, -que o Corpo Soberaoo 
não os apoiava~ deviao perseguir-
se com todo o J•igor das Leis tanto 
bs. armadores como os proprietarios 
dos corsarios, castigar os ddinq uen-
t-es, e reprimi los; pois. do contra-
rio . compromette a sua neutralida-
de~ e até mesmo a sua indepeoden-
·cía, que teve por }Jazes a modera-
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ção, e protestos de d.ezignios de 
bem · público-~ e virtudes, e por is-
so foi protegiçla aberta•mente p9r 
.algumas Nações Euro.peas, cujos 
beneficios os Americanos deSCOflhe.,. 
cem como ingratos, retribuindo d~ 
tJm modo bem pouco merecido. Se 
prosegue em sua vereda chegará 
tetnpo em qpe venha a succumbjr 
~os esforços d'alguma liga forrn.ida-
vel,que d~rroque o seu poder,que al-
gum· vezionarios supp·Õt':'m collossal! 
.A união de interesses de varias po-
<te,n lados fará que a tempes-tade des-. 
feche sobre o sólo A me ri cano, que 
.<;le Ji rinc) pio tan las, e tão brilhan.-
1tl3s demonstraç(>es G.e boa fé, e re.,. 
,]igioza observancia. de sPus pactoG 
manifestou; conducta pela qual at-
trahiu a estima .gPral. EnvPrgorrhe-
~se finalmente de ser:vi r de valha-
.coj(o de qua,nlos bandidos fogem 
.qos outros paj~es carregados de cri-
.nres, e,.o,iro, e não queira, que a 
.cobiça, e tem por a rios sordidos lu-
.çros .p,rovin.çlel) J~ '!qf.qlJI,e Lrªfiço? ar· 

/ 



DO BRAZIL. L1v. xxr. 233 

rui nem a obra immortal dos V\C"ashin-
gtons , e Fl'ankiins. L*] 

'-()'" .. oco~ 

---~------------
[ •] Para esta Nação deixar de manchar 

as paginas de seus Í<lstos com a memeria des-
te illegal e escandalozo commercio, basta-
va reflectir, qne os piratas não erão admitti• 
dos nos portos dos outros povos semi-eman~ 
cipados da · America. 
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L J V R O XXIL 

1818-18!9. 

Golpe de v·ista sobre o estado polit~·
co dos povos confinantes com o 
Brazil , crize violttnla , porqne 
przssrwão , e- analyz;e imparcial ~ 
cerca d,os interesses da Europa. 

EM absolutà necessidade se vê 
constituiria o E,;;cripto_r ele tracar ó 
quadro «breviado. da Fúst.ori~ em 
-geral pelas relaçties, 'qne tem com 
a pa,rticnlar de cAda paiz . A tle-
pendencia d0s facto.;:;, assim · o de.,_ 
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manda; e a ordem, que cutnpfe 
observar imperiozamente o exige. 
Tal é o mot ivo, que me impelliu a 
ir buscat· a origem remota da dis-
sensão subsistente entre as n'outro 
tempo Colonias H espanholas, e- a 
antiga Hespanha, tocando como de 
passagem nos factos, que as fizé-
rão quazi independentes de facto' 
e mencionando as terríveis vicissi-
tudes d'ambos os partidos, aniffi.a.., 
dos, na verdade, de fortes estima-
los; um de sacudir o jugo; outro 
de conservar a oppressão porque nis-
so utilizava. Não ha meio, que se 
desp'reze quando se aspira a colher 
um rezultado vautajozo ; su,gges~ 
tões, compras, siladas, tudo, tu-
elo parece legal , e ainda , que o 
mais bem fnndado Direito cede sem-
pre él uzurpação se esta é apoiaoa 
pela fbrça, com tudo neu1 por isso 
se deixa de desfiglll'at· aos olhos da 
humanidade o verdade1ro fito. Não 
erão porem desta cla~se os Mani-
festos de Ber·nardo OHig;gins ,Supi·e-
rno. Director do Chili, e do Con-
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gresso Geral Constituinte das Pro~ 
'Vinoias Uni,das do Rio da Prata (•J 
relativos ásu~ I;ecenteindependen-
cia. Só a gente preoccupada se não 
convencerá de que os soffrimentos 
daq uelles povos tinhão sido levados 
ao maior apuro; que se tinhão con-
servado unidos á Metropole duran-
te ás commoções, que abalára até 
os fut'ldamentos do lmperio Hespa-
nhol levado ás bordas da sua qua-
zi inevitavel ruína pelo infame Go-
doy, e seus sequazes; mantido u• 
ma passiva, e degradante obedien-
cia a diversas Juntas que se in titu-
la vão Supremas, e se instauravão 
por authoridacle propria; rechaÇa- · ' 
do os ataques dos Inglezes, remet-
tido dinheiro, e rect1rsos de gran-
de valor em auxilio dos EuropeoSI, 
recebendo, depois de tão honrada 
.cond ucta em recompensa, proscri-

--------------
[ • J Dà'tados , um em doze de Fevereiro 

de mil oitoc'ê.utos e dezoito, e outro em vin· 
te cinco de Outubro de mil oitocentos e dez-
esete, ., 
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peões, assassimos, destf'rros , e to-
o~ a casta de nialles' só pe lo mé-
)'0 facto, de LPrem, á imi tação da 
Hespanha, installado algumas J un-
tas durante o captiveiro de Fernan-
do VU. DPpois de ponderarem es-
tes, e outros muitos vexames pro-

' test~ vão , que~ dado ( como effe-
ctiv llmenlc tinhão praticado) o pri-
rneil-o passo da sua independencia, 
~ sustentarião a todo o custo. Sen-
ti mentes com estes ideuticos ex-
pressavão .com a maior di gnidadfJ 
os Reprezentantes destes Governos 
junto dos Gabinetf's :Enwpeos, que 
posto não tivessem caracter públi-
co, entretinh;'to · relaç<ies políticas, 
e comrnerciaes. O Deputado de 

'I 

Nova Granada; [lj'J em Londres pro-
testou contra qualquer medida, que 
as Grandes potenc ias tomassem , - ' 
pilo tendo por baze a indt>penden-
cia daquelJes paizes. 

· .Em semelhante aLtitude deres-. Combate d' 
Ortiz a fa-

--------------- vor rios in-
[411'] Cbamado Jozé Maria de! Real; · ho- depen rl en-

tn!!m de g\and_es conhecimentos. '. tes, e Bata-
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lha ddi'Iai- _peito se dispuzerão aquelles povos; 
~o • n~qu<ltl Mas e ll€'s tinhão ainda muitos obs-e anmqUI - . · 
lada toda a taculos a venoer,e superar. Os rC'alts-
expeàiçiio tas occupavão as melhores pozições, 
realista. seus Exerci tos esta vão mais bem ; 
des~mada a 11rovidos do necessario e erão me.:. 
subJ U""ar o ·' 
Chili."' lbordesci plin,ados, capjtaneando-os 

Genet'aes aguerridos: dahi proce-
dêrão as muitas derrotas, que a-
quelles expel'Ímentárão. Pouca.s ve-
zes tem a H istoria fornecido ex&.m-
plos de igual numew de batalhas 
pelejadas em tão curto espaço. A 
8 de Dezembro de 1817 tinha sido 
denotado o General Zaraza pelo 
realista La Torre no com bate de 
la Hogasa; batendo no mesmo dia 
um corpo dé 500 patr '10tas .outro 
de maior numero d@: se'us inimigos 
jnnto ao rio Apure. A 3 de J anei-
ro reunidos Bol livar, e Paes, e for-
mando um corpo de 3300 ínfantes, 
e 4200 cavallos tornou a cidade de 
S. Fernando, post~ que com gran-
de perda. A 1 2 de Fevereiro sof-
freu em C:1 lab.ozo, cidade (listaute 
de Caracas 60· leguas, a eavaHaria 
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de Morillo uma perda de 400 ho-
merrs; depois de cnja acção prin-
cipiou est.e General a ~ua retirada 
sempre incommodado até o deses-
perado conflicto do dia 17, que lhe 
]~restou algum alento. A 14 de 
Março travo!J ·SP o combate de M.a- · 
racny em seu favor, e a ) 6, e 17 
outros não m~nos sangu1nolentos, 
sendo mal ferido Morillo no primei-
ro daquelles dias. Estas quazi Cüll'"' 
tinuas derrotas soífrêrào eis indepen.: 
dentes, até (jUe a victoriu se de-. 
clarou em seu favor nas alturos d' 
Ortiz, onde desbaratêirão comple-
tamente um corpo demais de.Jooo 
homens. 

Estava porem destinado o dia 
5 d' Abril para nelle acontecer um 
dos maiores triunfos das armas ·do 
Chili as ordens de S . l\1artin, que 
comrnandava 5000 combaLPntes , 
sobre as de seus cont rarios ern nu-
mero de 5300 nas planícies d~ Mai-
po. Ozorio, General em chefe rea'-
]ista tinha quazi totalmente destro-
Çfldo e s0u contendor a 19 do mez 
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antecedeute na batalha sanguinoza · 
de Talca. S. Marlin sem perde!' o 
acotdo retirou-se com as reliquias 
do seu· exercito para Santiago, on~ 
de o patri0tiJmo dos habitantes re-
mediou aquelle infortunio, que pu-
zera eLn peJ:igo a liberdade C)Jile• 
n.a.: tod-as as corporações secula~ 
r,es, e regulares oíferecêrão todos 
os seus bens, e riquezas á dispozi-
ção da Patria. S. l\tlartin tornou. 
logo a avançar, cahiu sobre o ini-
migo com tanto valor; e rapidez, 
~N.~e Ozorio tomou a fuga seguido. 
de 3oo homens de cavallaria. Tal 
foi o cl.est i no infausto da expedição~ 
com &. qual Ozorio blazonára de não 
sómente subrri-ettf"r Chih ; porem 
os demais Estados. 

O Prezi - Pur este temp0 sobreveio um 
dente do., . t, ; · ~ . 
E . . d ur <lCOT'l e~.mento, qu e , a nao ser a 

~t.J os - . . 'j' l j' h niuusuecla-i ,mposs ibiHa( te, f'Hl que se ac a-
r.~ ao Cou- va ~ Hespaaha àe vingat os ultra-. 
gresso,que j-es, que contraellasecommettião, 
se vnao hn - act't!dt' l'ia o fa(;hü da n·uerra entrG:1 
gado a ortle- , ., :::, . 
nar fos.sem aquc•!la NaçaoeosE~tados Umdos •. 
perseguido• 0 Prezi.d~attt em sua nien.15a.gem' aq• 
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Cong~ssso expõe as medidas que os Jndios 
adopt;\ra contra os Indios Sen1ino- Semmoleds 

.b 1 b' d d l 1. penetran o 
Je~, tn u 1,a l~a ora entro <os 1.- mesmo pe-
nntes da fi Jonda, pertencente á lo territo-
H espa.nha , que nenhum esforço fa- rio, à o qual 
zia por prevenir as suas hostilida- estava de 

. 1 T d . h posse a des, como pe os rata os tln .a por H6Spanha. 
obrígaçito. Conclue declarando , · 
que dera or,dens aos Gene raes en- ' 
carregados daquella guerra, para 
que, sendo-lhe necessario, occupas-
sem aFlorida, até que aCorte de 
Madrid ahi poclesse enviar uma 
força respe1tavel. . 

Seguindo as bazes, que dieta Iguáesra-
uma inalteravel ideia de Direito pu- z~ts assis-
blico admittido eutre as Nacões ci- ti~o aoGa-

. . r ' bmete do VJllzadas, vou wrmar um paralle1o Rio de Ja-
eBtre as razões, . que lllOVêrão os neiro na 
Estados Unidos áoccupaçào da Fio- sua Jel ibe-
rida, e as que acons.elhárão o Ga- raçãodeoc• 
binete d' E! -Rei Fidelíssimo a oc- cupar a · . ma~em ~ 

·cupar a m:n·gem do Prata. Não fo- ri enta1 do 
rtío dez1g-n ios host is, ou vistas d' Rio da Pia· 
engrantleci men to, que fizerão àssim ta. 
obrar &mbas as Nações. Vitío suas 
fronteiras in v adidas; e a Hespaaha:; 
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pelo se H estado precário de forças~ 
inhabilitada para obstar a estas re-
petidas agressões. Por isso o dever 
imperiozo de procurar a ventura 
dos povos, que governa vão, garan• 
tindo-lbes suas propriedades, e vi-
das, fpz que ambos os Gabinetes 
sPguissem a vereda, que uma con.- · 
clucta sábiá lhes prescrevia. Não 
obstante estas claras demonstrações 
de justo proct-'der,dena.da valerião 
par~t com o Governo Hespanhol, se 
estivesse em estado de pedir satis-
facção da s_upposta injuna: assim 
mesmo q ue1xou·se, ameaçou ; po-
rem tudo infructuozamente [• J. A-
lem de que; <;> comportamento da 
Hespanha nos territorios Portugue-__________ .....__.....;..._ __ ~ 

["'] O General Americano J ackson OC<'U• 
pou effectivamente Pe~acola , capital da Flo-
1'ida Oriental, concedendo ao .Governador u• 
ma ca pitula~ão honroza . O Gatinete de Ma-
drid d i~farçon o seu resentiineuto .. e passoli 
ordem ao seu Ministro junto daquelle Gover• · 
110 para :~.b a ndo11ar as Flo1id as , reeebendo em 
i!1demmzação a maior somma de dipheir0, 
que pudesse alca.nçar, 
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zes na Europa tem sido sohrema•'-
.neira reprehensivel; e senão recor'-
demo-nos da cessaõ d'Olivença, dos 
Tralados secr!"tos de de~>nwmbra
çaõ de Portugal em plena paz, e 
de muitos outros ataques á digni• 
dade, e independencia deste Rei~ 
·no. 

Ambos os Monarchas Fraocez, Decretos 
do~ Reis d ..: e Sardo, vedáraõ, debaixo de rÍb"'.O'· 
Fra n ç~, e 

rozas pt:>nas, o indigno trafico cha• Sard'enha 
rnado da escravatura; trafico em prohibin Jo 
clljo uzo se calcaõ aos pez os direi- ~ commer• 
tos das gen t.es, e desprezaõ os sa- cw da escra-
l 'd· L . V~WL 
ut~res 1ctames, que as e1s na~ . , 

turaes gravaõ no coraça.õ do homem. · 
' Ent re tanto continuavaõ a ob- :Mencidria" 1 

ter as forças portuguezas novas van- se a conti-
tagens sobre os inimigos que se lhe nuação dá 
.oppunhaõ. Houve diversas escara .. gR~erdrapno 

~ 10 a ra-rnuças, que sempre rezultavao a ta. 
favor das tropas reaes; que pqze~ 
raõ A!'tigas no ultimo t>Xti:erno d' 
ape rto; tomáraõ lhe Arroyo de la 
.C~·ina, e ajucláraõ 0s luga,l'Ps, gue 
estava? dependentes d' Artigas; co-
moCorrjPntes, ~outros, a expulsà· 

TOM@ x. R 
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rem os Governadores, que a1Ji ti-
nha posto, e mandarem Deputados 
a Buenos-Ayres a fim qe serem ad-
mittidos <Í uniaõ das Provincii'ls in-
dependentes do Rio da Prata. 

Pinto pas: O General Pinto e-ffeituou fi-
~a 0 Parana nalrnente uma operaça<"), que já de-
a testa de . 1. d . d 
dois mil VIa estar rea 1za a: passou o no a 
Portugue- Prata ,des1.inando-SP ao Púana~ cujas 
ze·s. margens eraõ as frontf .. iras, quede~ 

via occupar. Assim começaria as o-:-
pe rações do Rio · Pardo para o Poen-
t ~ , st>guindo a corrente daquelle 
no. 

As Potencias A lliada~, chama-
-~stauopo- das Grandes Nad)es, que dispu-

lJtJco daEu, ~ ( ' nhao a seu bel prazer da sortP dos 
habitantes da Europa, rmncciouan-
do de seu motu proprio um ·novo, 
e extravagante Direito Público, se-
gundo o qual, divicliaõ R einos, a-
juntavaõ Províncias, e mTendon-
daváo L • J Im per i os, passaõ circu-
_"T"""""" ____________ _ 

(*] T ermo ted1nico de destructora Politi· 
ca. A!'l'edon.dar, qu~ di zer espoliar, roubar 
&c. E' inserto na codigo dos uzurpadores. 
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lares a seus Ministros acreditados 
nas Cortes E ~li'OjH·as p<ora que si-
.gnifi eass ••Ju aos diversos Prir~;.; ipt·• s , 
qut> á Sant.a Alliança coo1pr•lia o 
E.>xclllZIVú Direito tlt' regular os n e~ 
gocios inlern ~Js da .&'ran~11; s~m que 
act>itassem intervt'ncaõ de outros 
Gabint:>tes . • , 

Descubriu-se por esta mesma Descobre-
I, · N se em epoca t>m j ranca uma col1Sj)Iraçao 
~ . ""' Franf;n n-

de qu~ nao erao. Authores 11em os ma <:on sp i-
Jacobi!Jos, e ll'!Ulto menos os Buo- ra ção tra-
napartistas; mas sim os tJJtra-l{ea:. üHtda pr:! m 
listas· tendente a df'J)Ôl' o rei fa- Ultra-He.l-

; . , ' !Jstas ~OH• 
zendo-o abciJcal' em beneficiO de tra Luiz . 
seu irmaõ. Este partido aprezentou dewito. 
ó.s Potencias alliadas uma Memo-
ria, pedindo a sua intervPnçaõ pára 
deitar abaixo o Ministerio; IVlemo-
ria atrt>vida, illeg-al, impolitica, 
e ridícula, pedindo ás Polencias 
Estt·angeiras, que viessem cle seus 
Exercitas para introduzin•m umGc• 
verno mais t vranoico e intolerante. 

O A uto~rata de todas as R.·u~-
s-ias não se rlescuidava de promovPt 
o melhoramento do credi-to púoli-

A:Í?,nssia, e 
a Suecia 
nlelhdrão o 
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' seu creclitÇ~.· co, bf'm pt>rsuadído, que . f's!a é 

publ!co. u111a das bazes Jndest.ructi vPis da 
ve11tuea publica. Tun1ou illustradas 
mf'Jid::~s para a amortízaçaõ da dir 
vida publiea, P proteg·pu a prospe-
ridade do Banco Impt->rial de As-
signauos, e a do Bar)co I-mperial 
dt> Ernpr,.,stimo . Por um Ukase me-
lhorou a ciHsse infeliz dos campo-
l)(:>zes , ou f'Scravos, :~ll 'ivi:wdu-os 
algu'm ta11tu Ja sua infeliz sit11a<;;:'JO 
occazionada pela injusti(_;.a, e inhu-
man irladt-> dos Seulwres. . 

A Dit'La ~ut->ea da, sna parte 
cuidou em S~"gurar o pape] muf'da 
do R Pino por um fundo d' Alllorli-
za(;aõ, e approvou· 'uma propoziçaõ 
d,o Rei para ·vend<~ r a ilha de S. 
Barthulomeu, nl'!s ·Indias Occiden-
taes, applicando se o produc!o da 
venda para a ltq uidaçaõ da divida 
da Noruega. 

No,·as-pro- • Nào..Ji,e descu.idava entre l.anto 
~·i.de,ncias. q Monarcha Portuguez de prov iden-
ut. /::i . M. a . . d f-' 
favo·r. do . Clill' quélnLo era ten ente a ·tazer 
commercio. proSJW!'31' o corrw1ercio. Consider:=in· 

do judtcioz<!:rHen,te . J}OS transto1:nos 
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~tíile occa·z'Ío ni'ío ao negocio as m u-
·danças, as mais das vezes por mPr() 
capricho, e não por necessi~l~ule dos 
~roprieUtrios' , P-s tatu i u (saI vos os di-
fe"Ítos destes) que os mPrcadores go-
z·as~wm de apoz.,ntadoria em suac; !0-
jas , e cazas f'*/. 

Os malles j:noalcnlaveis, os las- Cria um 
· · · · Conselho tnnozos rnconvementes que proce- "' 1 1

. 

d I' . . L . I é l!C us lÇU 1io c uma VJCIOZa · eg1sraçào, .. na cidade 
qu~ demandavão do Ch.efe da Or- de S. Luiz 
dem Política remedio e ·remedio ' do Mara-

' ' I ~ prornpto, eefficáz. - Verdadeé,que nlao. 
para ir buscat· a raiz do mal neces-
sitar-se,ia tempo, philanlhropia, e 
§cit:>ncia: os abuzos desappa!'ece-
riào. coní a .introducc:1o dos J ltra'-
dos·, e pela publicidade dos proces-
sos; ~ystema mara-vilhozo, que tan-
tos beneficios aecumula sobre as 
naçõ.es., . que o a~mittem ; Systuma, 
c;ue salva o innocentE' do arbítrio, 
6il das garras d'uma classe pri vile-
giada ,· ·e · g~<"ralnHJnte discursando, 

------------~----. 

· [•] Alvará com t'orça de Lei rle tri nta e· 
u.m de Janeiro de mil oitocenle~ e dezoit\l, .. 
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crim inoza, ao mesrno tempo, que 
niio wnsente fic1ue impune o dy" 
]icto r.]. . ' 

Faça-se just iça ás puras j e 
v ivifica.nles ÜltPilÇÕes d'um Sobera .. 
no , que taQ las vezes tem d emons-
trado sPus bene6cos dPzejos de fe .. 
]icitar seus subdi tos. Se o seu Mi-
Ili stt> rio c[.1n1prisse com (j> mais sa ... 
g rado dP seus deveres, e apontas-
se a vet·Pda , quP cuwpria trilhar, 
não o duvido; ElH ei se_ prf'staria 
de boq1 grado, a quanto nào com-. 
promettesse & s; ua dignidade, f' tor .. 
nasse fe lizes se4s povos .[ * ~ ]. Poretn 

-----~---.----=---~----:-. -~--=----~""':"'~-- -
[""'J Nào é hyp.erbol e o que avanço a res· 

peito do.s rezu ltados porteqtozo;; do juir,p por 
Jurados: confes>eco o mundo imp~rcia]; con-
fessem- uo as nações , que o aciop1ár~o; coq. 
fesseoo en~ fim a me; m,a Ing !aterra, :1pezar 
dos defútos que· n_ella a hi se optão, como ser 
formalizada a l:st<l pelo Sileriff , ?-sua rp~uen
ci-a &c 

[*-"] Na, ~esma Ordenação L. li!. tt. XVII. 
se mencio.nào os arbi tras; m as estes dão m e· 
ram,mte o sen pa rece1;; qu8 ndo, os jurados de-
cr<iem. Bastava sab ~rem os Senlwres JuDis· 
Cousnlto.s. que a fQI\t.e do.sta op tim a i\ls~i.tu,i-
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JJunca esta gente -deu prova de es~ 
tar identificada com o bem geral: 
parece, . que só o egoismo-a impel-
lia. A Nação por sua cau;.:a não su-
biu ao auge de poderio, a que a 
chamavão seus altos dPstinos, e os 
precioz.os recursos de que podia dis-
pôr, e manejado o leme da Nau do 
Estado por mãos m babeis on pre-
varicadoras, cubrião-se com a ca-
pa do nome respeitave1 do Grande 
Rei dos Portugufzes, e escudavão 
assim seus feitos atrozes. · 

-Com tudo; El-H.ei, com a pers-
picacia, que lhe é natural, sana-
va- muitos damnos. No Maranhão 
faltava um Conselho de Justiça, e 
os reos erão jul.g;a:dos em ullima ins-
tancia pela Junta deJustiçadl)Pa-
:rá, P.In detrimento dos prezas, e 
da páblica utiJidade , El·- R ei pon-
qerando tudo, criou um tal Conse-· 

---------------
çl.o é Romana, para não clamarem con.tra 
ella : sejão coherentes ell es, qne a t..orto. e 
a direito tu do appro vã:o dos Codig:os Roma· 
{las st:m nenhum criterio. 
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lho, composto ·do Governador por 
Prezidente, e voto deeizivo em ca-
zo d'e\npate, de üez Officiaes de 
tropa de linha de maior patente, 
e an ti g uidade, · e de trez Desem-
barga dures Os seus julgados terião 
plt'no effei to, m esmo nas pena's ca-
pitaes, excepto nosindividuos com 
p atPnte de CapiWo, e dahi para 
cima, .cujas se ntenças preciza.rião 
da regia confirmação [ *). 

Novos es- Insi'stiãode nova[*"] variosSo-
forços de al- beranos no regresso d'El·· Rei para 
gnmas Po- os seus Estados da Europa . Olhan-
tencias pa- I · _1 J ] d l . ra s. M. (o e.ste procewti'r pe o a o c o rPgiO 
, ,oJtar' p~ra decoro, nenhum Porlugut>z podia de 
~isboa. san.g ue frj o consiJerar e~ta audaz 

preposta sew · se irritar contra os 
I 

~-.- ~-~~---:------. -
, [ * l · O A ]'vará da sua criação é datado do 

P alaeio do, Rio ele Janeiro a vinte oi\o ele, 
Fev<>reiro .de mil oitoceutos e dt:zoito. 

I u] A p< : i1a~ se ;1j ustou a Paz G~ral com 
a . França ço meçpu 9 Mini.st~rio !3ritanico a, 
traba lhar por cons traug er S. M. a voltar pa-
rá . Lisbo.1 , e. pira esse fim appareceu no Rio. 
de. J a ne iro uma E sqnadra lngl il'za com ma n-
dada .por S ir João Berestord; mas nào can.-
seg uiu o seu fim. .t . 
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que se arrogavão uma: linguagem 
dietatqrià, pPrtendt>udo dictar a lei 
ao MonÇlrch<;~ d ' um Povo livre; d' um 
Povo, que servindo d'exemplo d' 

.herotsrno, e denodo, recobrára ·por 
tantas vezes a coroa per·dida, e su-
blimára o throno uzurpado. 1 

; Con:;iderada a q uest[io • pelo la-
1 do do provei to ou damno, quP po-

d 
. . \ . ena occaz·wna;r es,ta repenüna rnur 

dança da Corte, muito~ havia, que 
discutir; interesses de grande rpon-
ta a combinar. O cumprimento"' da' 
pala,vra d' El Rei era de justi<;.a se 
r.eali~a~se; mas esse cumprinJPnto 
não devia tPr efl'Pito em tão df'lica-
d;a conjunctura, . a'liás seria o Sobe-
rano respopsa vel para com o .Juiz 
Eterno, . qae- vig ia o mais rPcondi~ 
to do coração humano, pç-las funes- . 
ta$ çonsequencias, qne lraria ~\Na-: 
çào o accPIPrado, e irreftectido t·e~ 
g'resFOo . . Qua·l Sf'ria o Gonsf'Hwiro; 
f{1le nesta crize se atrevesse a · pPr~ 
S!Ja.élir, El-Rei ~ que tram;ferlE!Sf' ~ 
s.i:j,(fP :Q.a Monarchia para Lisb a na 
epQca da .tnaior commoção, que a-
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gitava as novas Republicas forma-
das das antigas Colonias Hespanho-
las ? Qual seria o Político, que pro-
fPrisse tal absurdo n'um paiz vas-
tissimo, habitado por g·ente de di-
versas raças, vagando ne.lle elemen-
tos heterogPneos, e rodP.ado de De-
mocracias? Que m tal aconselharia 
.a El-R i ua cpoca em que a Hes-
panha [*) ameaçava com o rompi-

. ['.-] Quando ost~ntava o Gabinete He~pa
nhol uma tão altiva linguagem? Quando em' 
forças, credito, e recunoos não podia conten-
der com uma Poteucia de se!!unda ordem. 
As suas rezolucões erão marcadas com o cu~ 
nho da má fê; >n "um mez declarou portos fran-
cos, Santander, Conmha, Cadiz , e Alican-
te : no s~guinte revo,iou esta orde111 , e tor-
nou a pôla em seu vigor passados outro3 dois 
me~es. Nesta mes.ma epoca pediu o Governo 
dos Paizes Baixos o pagamento de trez mi-
lhões esterlinos [ vint sete de·cruzados] ~:on
tratados em mil oitocen tos e sete a juro de 
cinco por cento, e o Governo Hcspaohol ai· 
legou, que não e5tava obrigado a pagar divi-
das coutrahi ,!as antes da sua adrnini,tração, e 
no tempo do corro'Tl pi -lo r·~gim~n rl.e Godoy I I ! 
Opti ma rtesposta ! Como ~e um Monarcha, SU• 
bwJo .ao T luollO, naõ ficasse desde lago liga-
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mento no cazo de não evacuarem 
a· margem orit-ntal 'do Prata as for~ 1 
ças Portuguezas? N' uma epoca em 
que o Gabinete de Madrid não dei ... 
xaria de aproveitar-se da feliz oc-
currencia da proximidade da Cor .. 
tP., para obrigar El-R~i a condt-s .. 
ccnder por força ou por vuntade ~ 
N'uma ep()ca em que Portugal df'-
cahíi'a de~ seu pritniiivo brilhantis-
mo, e preponderancia, por uma se .. 
rie d'acoQtl-'cinwutos :oimstros, ma~ 
tr&zidos por cauzas invt·ncJv e is , e 
outros de que o Governo ~ra cul--
pado [•1· 

Segue-se pois., de quanto em 
epílogo se enun:erou. e dos racio-
cínios produ~idos para fortalecer rní-: 

~---. ---. ----------- -- ---------
do a exPcutar á risca as. co.n vencões do seu 
antecess~.r . A . n~o ser o te rnor de,•ir a pag ar 
por fm9a mais do que aquillo. , qu e com just iça 
se exigia. nunca preench eri a seus em penhos. 

['~<] Já nos re ina ,los dos Sellhores Reis D. 
Joaõ IV., e D. Jozé I. se eon ce bêra o pla-
no, .por o.ccaziaõ do risco. , que corria a exis-
t encüi. Põlitica do aeino, de u~uda{ a t;>.ede 
da Mona,-rdüa par-a Q .8razil. 



254 H I s '1' o R I ~A 

, nha opini;io, que o partido tomado 
por E'I -R8t de se demot·ar no Bra..l 
zil at~ que ·as circumstancias ais-
so o obrigassl~m foi dictadé> por· u.-
ma madura reflexão, qut> tinha por 

r baze o bem de seus subclitos. 
Medidas / Obser'vemos entretanto a rnar-

tomadas cha dos successos ·uo' Clül'i depois 
pelo V Ice d f .~ d M . V· Rei doPertV a · amoza ac(;.ao e .. a1po_. O I-
depois da ée Rei ref:lectindo, que nilo tarda-
batalha de ria em ser acornmettido, receando 
Ma;po. os inuitos escravos, que havia, e 

sabedor dos preparativos' que fa-
.zião ,tanto por ma 1• como por terra, 

, depois da fuga de Osorio,. que ti .. ' 
nha desamrt~rado o uníco posto , 
que os realistas possLÜào 'no ChiJi, 
a ' forta[e.za de-Talcaguano·;- c0nvo-
cou uma .Junta extraordinaria Pl11 
Lima, á qual' expõz._ os ·m·o ti vos do 
seu desassocego, rematando, r1ue 
tinho. por obrigaçilo dPfenljer o Pe-
ru , para o que erào ne>cessarios 
-li '17200 pt>zos por mez, ou um mi-
1hào Pm contribuição. Vendo que 
r!:'cuzavtío a'rwunciou, C'Uf" ia abril; 
~ .. . . , ' . I 
Lima ao ·negocio estrang~iro. Eu:-



BO BRAZIL, Ltv. xx~r. 255 

tão o Com rnercio se offPreceu . a pa· , · ~ 
gar, e o V.ice .R e i fixou o prazo a-
!é Outubro, findo o qual abmia o 
porto. . 

S Marlin ,aincia glle v·encedor; .s. Martin 
não Se ensoberbeceu CO!ll .O SUCC t:'S procura 

I d , 'd , I I couvencero so, c ç. a n o ou Vl os a ou v a v e HJO- Vice Rei. de 
deraç.;lo, que dev e ser a guia dP sua inutil 
to~lo o homem constitu tdo em car- pertinacia. , 
go p!Íbfico, escreveu ao Vice Rei 
l"' J .d lia-s cartas ; uma, con 1 idandc;-o 
a tratar da troca dos prizioneíros, 
e outra' mais extensa ch~ia de sen-
timentos d ' hu ma o idad e, persuad;n-
do o a que diJ~ístisse d'un1a conten-

. da em q ut> nà~ tiniJa partido, e ex-
hortan clç-o a que consU I tas se a von-
tad e dos povos, que Jbe estavão 
subordinaÇlos, deixando lhes Jivrt'-
lllf'nte escolher , se queriffo ficar 
perLencendo como dantes ao domi-
n}inío da Hespanha, ou fazer par-
te de .Naçõt-'s livre:?. 

Para rPanimar a sua Marinha LordCoch, 
' rane em 

-------------------------~--~-
[*.J Chamava-se D. Joaquim de la Peiue· 

l;l. 



256 H I Sl t o R I A 

barca ~m. recebP~l Chili um grande apo.io na 
Bolonha de pessoa de Lord Cochrane homem 
Franca pa- - ' 
ra ir ~ntl' ar de granclPS talentos, e dr>nodado 

- no serviço- valor, mui1o n~altratado em Ingla• 
de Chili: , terra. 
~ Contiaúa No Mexico n;l'o era menor a a• 
a refenr-se . ., O , d d L , • 
em rezum~ g 1taçao. s 111 epen ent~s a!ll ti-
a guerra. nhào estabelecido sua J uríta de Go-
eHtre os in• vpí·no, q IIP foi dispersada, e seus 
dependeri- .Memb1'os fuzilados. A sit.uacãodes• 
t1este os rea- ta era mais perig·oza do qu~ a dos 
1s as. • -

orJlros nos dtvet·sos pontos da Ame• 
rica, porque os Hespanhoes eslà-
vao senh0res de t"odos os portos de -
mar, e por isso não pódü'lo ser au• 
:xiliados seus con1trariol!'l. Os bandos· 
erào porem numerozissimos ~ e in .. 
com moda vão assaz. · ' · 

Em Venezuela é que prospe• 
ravão os negocias, e a cauza dos 
independentes. Bollivar largou o 
commando do Exe rcito a Paez, e. 
poz se á testa do Governo civil em 
Angostnra, sua Capital. O Exer ... 
cito de Morillo ia-se cada vez mais 
en.fra~ueçençlo. Em repetidos com..: 
baLes tinha sido batido: lVloraies 
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referçado com a divizão de Lopes 
invadiu as planícies de Calabuzo, 
e avançou até G uyahal; mas sen-
do' atacado por Paez. deixou 300 
mortos no campo, 200 prizioueJros 
&c. Marino (outro dJI'.•fe indepen· 

. dente) entrou em Caril\ co; porem 
Bermudez foi rE>pellido diante de , 
Cumaua pela guarnição n' uma sor-
tida contra as linhas. 

Assim ia cu min-bando a passos C:m.zaspti· 
de gigante para a sua inevitavel manas d~ 

· ' 1 b ' · · · " ,y dccadencza ruma a ce e re, e antH1Ulsstma L'ho-. ela He. _ 
narchia Hespanhola, que, depoi's lJha. spa 
de ter feito. a principal figura no 
1Vl1mdo -político veio a clecahir de 
seu auge, . e servir de ludibrio dos 
outros Gabinetes. A espantoza irt-
tblerancia foi a principa I cauza des-
ta infeliz situação. O Gabmete H es-
panhol não se soube itproveitar dos 
beneficios, que a forluna lheapre· 
zenlava libAral: o paiz foi a pouco 
e pouco despovoando-se; a~< foguei-
ras acendi<''ío-se com os corpos das 
innocentes vi climas Inq t~izi loriaes,e 
todas as foulet> de pr.osperidade pÚ· 
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b lica se forão pouco a pouco secarr 
do ( «j 

. Como se não bastassem todas 
estas funestissi~~nas circunstancihs 
para riscarem este fonnozo sóJo da 
lista ~las nações, veio tambem o fu· 
.ror dus partidos di l_acera- lo. Engran· 
.decia-se diarian1ehte o Constitucio-
nal, qu~ Fernando. VII. suilocára, 
porem nEto extinguira, pt>la aboli· 
ção da Co\ stituiçào promulgada e~m 

\ 
---~--;,.......-----4_........___;. _____ ___ 

[<~~1 O ultimo auto de Fé se executou aos 
sete de Novembro de mi l. setecentos e oiten• 
ta e um em Sevilha, onde foi queimada u• 
·ma mulher. Depois daquelle tempo pcrtou-se 
a lnquíziçaõ mais sagazmente, e conhecendo 
que GS espíri tos, até os mais. boçaes, t:omeçavaó 
a revol tar-se contra taes atrocidades, guardou 
.em ~egredo as suas prezas até por si mesmas 
se definharem , e proseguiu em seu. systema 
·e> polia dor, e sa nguinari~1 de arrebatar v idas, 
·e bens. S6 na Hespan h a Etndpea, debaixo 
.do sucr:essi v o despotico rei uudo de quarenta e 
cinuo lnqui%idores, sacr ificou a Inquizição, 
dozeutos e quarenta e um mil individ nos, cu-
jas mortes f'oiiío acompanhadas de confiscação 
de bens; e infam ia I Não é pois para adtni• 
rar a pobreza da I-lespanha depois d'uns p0U'" 
~?s de .':lecul os' ~a po~se das mais ricas minf!s· 
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Cadiz em 1812; e originbu outro, 
que tinha por objecto elevat; dE' no-
vo ao throno Carlos l V., que dizião 
estar tezolvido a jul·ar, e manter 
aquelle codigo. Era para cauzar 
sorpreza, que no centro d' uma l?io 
desfeita prooella; cuidasse ·o Mi~ 
JlÍsterio em reconquistar aq uellas 
\lastas regiões, que tinhão decidi-
damente ant:Junciado perante o 
Mundo inteiro, a rezolução em que 
.esta vão de ser livres;' oU acabar 
na contenda. 

ApparPced por este tel11~0 ti.- Vestigibs 
l . · · d de moedas ma notave cucumstancw., e es- R . ~ . · .or.nanas _ 

c~1bnmento; qu.e !lao deJxa_va d.u- jtinto aorio 
v tda de que o·pa1z Junto ao no Mts- Miss<iuri; 
sourj fôra algum tempo habitado 
por nações .; fJUe t.inhào c"'ommuni-
ca(;ão com a Europa, em teinpos 
mui remotos; e antes d<i viagem 
de Colombo á A merica. Acbári'ío.; 
se naquellas paragens alg·iJmi:l:s moe';. 
dai enterradas coin ii1scripçõf's 
lalinas , que:. inostriú,ão ·sert-'ITI , 
do tempo do Imperàdol' Antuui• 
no. As J:uinalb de varios acam1Ja..: 

TO'l\-10 x. IS . 
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mPntos achados · .nas vezinhanças 
daquelle no Lambem comprovaõ o 
mesmo. . 

· Nova Co- · Pouco antPs bastantPs emigra~ 
lon ia de dos FranePzes nbiivéraõ do Guver-Champ d' 
Azile. no dcs Estados Ullidos uma consi-

d!:'r.a vt->1 porçaõ dt> terra para t>sta-
h e lf'ct>rern uma colonia 110 tt·rrilu .. 
r10 d' A labama; was apenas ali che-
gados fizeraõ uma expPdiçai'í em 
cürpo, desPmbarcáraõ junlo ao no 
da Trindade na Provmcia de 'f'e-
xas, e ahi se df:'clarill'aÕ indt>pfn-
dentes. Lallemand ; · General lJO 

serviço de Napoleaõ, era o seu che-
fe, e em vez de tomar paiz inoc ... 
cupado, apozentou.se em territo• 
rio a que duas difl't>rentP.s nações 
suppnnhaõ tet direito; isto é. a 
f.lesp;nha ,, e os Estados O nidos. 
O Manifesto destPs ' .Emigrados era 
.concebido em ~Pl"mos pacH1cos: nel· 
Je rec larnava<ã o dir€ito, que lhes 
assistia de til'a•r daq uelle ferlJl ter .. 
reno mt'ios de subsis.t~ncm, faziaõ 

/ snlemne protesto die vi·verem ~ra.n· 
qu)H~menb.e sem. iatl:lianet~i{nento 
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nos negocias internos d'outras re-
giões, mas igualmente prdtestavaõ 
rezistit' a qualquer injus,ta agressaõ. 

Entretanto con,vencionava a Cohtencib-
Frari cá com as di versas Potencias na a França 

• . . , com as de-
a respeito das d-IV·Idas, que contm- maisPoten-
hira, e proporc·ionava osmeios pa· cias ácérca 
ra preer.JCher eis seus. debüos . Oh! das dividas · 
Como saõ falliveis às })iomessaa li- que com el-

. · . , . las contta• 
zonge1ras da fortuna! Se .hoje nos hlra. 
mostra prazeriteirà a face , áma-
nhaã nos offerece horrenda catadu-
ra. Quem pensaria, que a França, 
que poliéos arinos . antes zombára 
de todo o poder Europeo, viesse 
( J'>dr ella mesma o guet.er) a suc-
cumbir depois de tantos aíuios de 
triunfos? 

N aõ se deve passar em s·i'len.o. Íiezoluçõfi!i 
cio um novo conflicto entre os di.:. daDieta ~e 
i"eitos impresériptiveis da humarii- Norueg~ · 
d d . , h· d ta,sando ; e.' . e o capnc o ~ uns ))OUCOS varias . p:d-
d_mdividuos; que Se .Julg-ao SUpe~ vilegiosj e 
r-wres aos outros hornetis por titu- ábuto~ ~n.;. 
]os na V!~rdade irrizorlos. ·Resolveu troduzJdas 
a Dieta de Noruega, .que se annu- pel~~f'nrbtrel~ 
I . . r , I l za. H a 1n e . assem OS JI.ÜZO~ dos ~o~lJ~OS .pe as ligencia en-

~ 'I 

lt 
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tre a, As- . injustiças, que dahi provinhaõ aos 
se~1 ~lea, e povos; que ficassem abolidos os direi-
o h e1 , que , . .1 . ... 
recuza a tos, qtJe por seus pnv1 egws erao 
sua sahcçaõ concedidos aos sen hotes , e barões, 
p.estas jus ficando igualado!5 e.m impostos á 
tas medi• massa· g-eral dos cidadaõs. O Mo-
das. h l Ih ·d · nat·c éi ( ta vez aconse a o por per. 

fi dos conselhe-iros) recuzou a con-
firmaçaõ a este aclo, pt'omettendo, 
cómtudo; sancciona·lo talvez para 
o fui uro 1 ptopondo-lhe as indemni~ . 
zações, que a nobreza devia rece-
ber em lugar dos direitos, que er-a 
prilvada Os Norueguezes [ • J prin • 
ciriaraõ a insurreccionnaP·Se! che-
gando em bandos nurnerozos até ás 
portas clt~ ChrisJiauia, e pedindo 
em altos brados a execuç<'to daquel-
las bPtwficas medidas. 

· De~tetocl' Voltando de novo áscoizas do 
EI-Rei so- Brazil·, t em o Historiador restricta 
br~ a ·~ivi- obrigação de, conduzir a ordem dos 
.zaó onaJa factos eorn o devido methodo. Para 
p,ar<l 11P1il- ob~ f:'rvar este dever · menciono ave-tar em er· 
nambuco. -------'..__....,._......._ ____ .....__ 

[i<] Já se entende : os q~le eraõ beneflcia.-
dos por aquella saud~vel l'ofornia, .. . 
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:ri fie ação da promessa fpj ta por E f. 
Rei, quando no Rio de Janeiro se 
organizou urna Divizfio cri::~da pa-
ra ir reduzir á sua óbe diencia are-
voltada Provlncia de Perna111huco. 
P.or um Decreto datado em 28 d' 
Abril ordenou, que se dlssolves .. 
serrí os batalhões de fuzi!Piros, se 
conservassem os de granadeiros, e 
se formassem trez batalhões de fu-
zileir~s ~os trez Regirnentos de li-

.nha. 
A tlm de se dicidirem alguns CI1a uma 

negocias pertencentes -ao. Desem.- bunta ,em 
bargo do Paço criou S. M. l *] ·na m~~:fr: da 
Capitania de Goyaz uma J·un.ta com .... . de Matto 
posta do -Governador, e Capilão Grosso &c. 
General, Ou.vido1: da Commarca, 
e Juiz de fóra, á maneira das que 
se tin.hão estabelecido em diversas 
paragem~ do_s D.o.rninios Ultr~mari,.. 
nos. . j 

Não cessa_va iguatmente de pa- E-~o:vosOf-
. ·· . ficws naAI-

tentear o. seu real ze1~o pela ~~1a1s fandega do 
.:..,_, _---..-:---,..----..,--,~--'r· · Ri~ de.J-a. 

E 'li'] P,q,r Al_vatá cqm_ força. d.e Lei: d.e v-~n,- neno. 
~e um de Maio. . :.;:: 
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pt:(')mpta exp€qição . dos ' negocio.s 
CQmmerci-aes, e cortsideliando o pro..,. 
gressivo aug·mr.>tito qo commercio, 
e ser impraticavel o seu desempff-
nhq, ~1p q;:t:rpno do póHJico, e da 
fisea .. ~izaçfío dos direitos reaes., com 
O· peg.uf'no Qumero de emp~eg·ado.s 
existt>rltes, rnand'Oq cre~r varias ou-: 
tros. lug-a-res ['i' 1: 

~Iptroduc· A ignorancia da Sciençh Mo"'·· 
ça~ deMa· tan.isüca tin) ta · a J:lOoco. e pouco 
chmas ele , · '- · . · M.~ 
~Mi n eracão lev?-do avante a dc;:lCíH~encia das .· 1-· 
~~9 B~a~il. nas d'oiro, tão ftorentPs JlO estado. 

· ·· a•nt.ig0 em qu~ a a·bundancia de óiro 
se achava á fror da terra. Deveu.,. 
se po·is ao Tene11te Coron·eJ Eng-e.~ 
piheiro·, Gu.il'hef me, Barão d'E.s,. 
çkw:ege, a introdu cç;l'.o de Machi-
nas na llli 'qera,ção Brazi'liça. ~er• 
suadiu-:os, por meio da experiencia,. 
quanto erão, utt:>is,, princi'palnte~te 
nas p.rovinçias interi.ures , o.11~e c;;t.-: 
_ .. ___ ,....._-""'!"" _______ _ 

- l .. .... .. 

[ ~.] D.ots d"Escri vães da Mez11. Qran,rle •. 
um de çonferente da Porta, e outru dt: Fei· 
ror "d~a~ Me4à da1abeitnra: O Deçre.t,o é d~~~'.. 
do de. dezt!nov J de Maio. .. .. . ·; '' ' ,, 
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da vez mais crescia o p[f'Ç"O doses-
cravos, oh4aculo, qut->,jun!oács-
caeez Ôt-> braços, necPssariament.e 
imp.PIIiria os habitaQ Lt"s a recorrer 
ao Maehihismn, tanto melhor ada-
ptado ás rlf'oessidades da vula, d.o 
que o trabalho fo)•çaclu dos. homf'ns, 
e tanto mais lucrozo em um p:dz 
aonde é tão dimirmta n popula(~ào 
[•J. 

[ *] Para m ethor se poder ajuizar da uti-. 
lidade deste esta.beleci men.to, leia-se a s~;,:uin
te A,ttestaçào. = R,o.nwaiJo .lozé MontP-iro 
ae Barros, Professo na Odem de. Christo, 
Coron.el de Millcias pÕ,r S. - M. EI-R,ei No' SO-
Sel) bor. A ttesto e faço certo, que por imi-
!lUação do Tenente Coronel de Engen heiros~~ 
Gui lherme •. Baraõ d.'Esckvvege , fiz <'o.ns-.. 
truir um engenho para reduzir· a pó.. e ao. 
lllPSilHl temtw tavar a fo:rn:\<içàn de perJ ra d~ 
mlllha lavra, seguin.JO--se em tu. in a sua di-; 
recçào, com qu.e prinoipiei log o a perceber a 
gran•Je vantagem de tirar vi11te e se.is oita-
va,s de uma mina al:~i) ·lonada pel·a. ~ua po· 
breza. na eurto espaço. rl e poncn mais de dois 
dias rle tr.abalho, P.m qne l'orào. occnp;ido.s a~ 
penas dois e~cravos, varll•tgem esta, que a rt-
tes n ~o pPrcebi<t com, trinhl praças occupadas 
ila mr,sma mina :!m ti!U<1 semana. E por P. s-
ta me ser pcJida a passei para consta~. MorQ 
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Melhora· O exi3mplo, que dá um Sobe., 
~en~o d? _ rano pi edozo, e que mais se gloria 
.:ilemmano d d · . , I · d 
d'orfiios da o oce nome de pa1, (o que o 
'lhl~i<!. · sagrado titulo dp, Rei, é seguido 

·' quazi sempre pelos subditos, que 
olh.1o para o seu príncipe como pa.: 
ra um espelho donde copiao su"'s 
fiCÇÕes. E ' que mais digno objccto 
da terna compaixfio do Soberano, 
e das classes pecuniozas do Esta-
do, do que á Pducac}o, e amparo 
da juventpde dçsvaliqa, em cida-
~es popploz~s, onrje a g·eote.se nEi.o 
destina facilwente ~w~ PX~rçicio~ 
rnraes? Que ·m.ai;o jmperiozÇJ dever 
do que aquellP., que a humanida-

. de reçlama, ·e ii P?tria exige, de 
que se faç,:"i.q cl~?.s,t.es infelizes~ mem-
bros u teis a si , e ao Eslíldo.? 

O Corpo do Comrnercio da Ba-; 
hia, dPZPjoxo de celebrar a Accla-
maçi'io d' El-Rei a.iu11.tou.· fundÇ)S 
pecessarios par~ u n~ ~ãp di& I in c tQ 
-:... ------:~---:-:-.-------:-:---~ 

:ro. de Santo Antot.)io treze de Maio de mil 
.9itocelltos ~ ém\u~e. Üo~1\aalyo j'oz6 Mo11tçi~ 
ro de .Barros,· ·'' ,, . . ·. 

( 
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emprego, e rezolven (bem çerto 
de qnanlo serill o seu dezignio agra ... 
davel a S. lVI.) cuidar nq. re.genera,-
ção, e est.ahilid<1de do Semioario de 
Orf:los, que e111 vez de ter prospera"" 
do, t.iqba ido em J1rogt'essiva deça-
dencia i ~ J. Esta determinação faz 

· IDil~s honrp. do que esses i\ltigos col-
lossos, em q ne os Egypcios fte.rnizú.., 
rào a sua vaidade, 

Os Negociantes submetterão 
Q .seu plano ~o Governador Conde 
de Palma, qu.e lhes agradeceu es-
te tão proficuo, e philanthropico 
proposto, em ~orne d' E l-Rei, p.ro-
ll~E)tten_do levar ser~1 demora á Real 

. Prezença uma tão brilhante ideia, 
e os Estat.utos, que comporia. Es-
tirnülou-o,s , pelas 111ais eoergicas, 
e.JÇhortações, a que continuassem 
a augmentílr, com auxilio.s volunta-
rios de todas as. classes , os meios 

['if] Bastará; para, se f~rm.ar idei\L da uti-
lirlade, que deste eslab,elecimento porlia re-. 
znltar, saber que a educ~çào. s6 alli ti-nha al-
vo no Estado EccleziasticO:, como ~e um Rei-, 
no, p_re<;,i~a,sse ~QI,Iien,~e_ de Frq,des '· e çlerigo~ I" . ~ 
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de rematar urna, -emprez.a ~onroza. 
para os que coqoorressem para o 
s~u hom e:x;lto. 

Etn~ctivamente o Conde rece-
bt>Q um A vi~o louvando-o 1wla s.ua. 
conducta, assim como ao Cot·po do 
Conuuercto, incumbindo-o a eliA, 
eseus succ-essores, daAdrninistr<~
ção do Seminarjo, e dÇt formação 
dos E-otatutos de uma tão pia,, e 
util instituie:to. 

Ajustepa· Não (3.e' tlescuidava o Sobe,rano 
ra _oestabe· de promover quanto Pra conducen-
lecimento . .. 
d'umaColo- t.e ao au~pnPnlo , e prnspendnde 
piadeSuis- d'um paiz, COill o qual fôra a Na--
s(lse.mCan- tureza tito prodi~a, pelo gue res-. 
ta Gallo. peita a producÇi'lP-s tvtturaes; po• 

rem ' a Próvidencia as-saz. mesquinha. 
~egando lhe os mPios dt> tirar par-
tido destas riqnezas Até á epoca 
da ernigra(t:'ío de S M. para ayuel-
le vasto continente tinha s1do 
c·on·sl antemPnte pl'i v a do de suas. 
prec10zidad~s, e de prup0zito se tra-
balhou no perpettm ah·í\zamPnlo de 
Sl:'w; . habiLantb!S t.ocaut.e a Artes, 
!nn.ustria, &c.- Era uma verdade 
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de facil intuição , que · qualquer 
paiz ( 13 r:irincipalmente um paiz nas-

/ cen.te) não pmte pru.s.perar sem po· 
pulaçã'o /'i'j l principiou a tratar se: 
riamente de como hdvia altt~ahir á-
queUe v~sto, e r-ico ?oqtin·eute po-
voac~J.o ind ·q ~ triuzn~ ' que rateasse 
~quelles t~rrenos vit~g·ens. Concluiu 
pois , a P .de Maio, , com l\.fr. Ga-
tscheÇ, d13 ' G,r.uyers um ajuste pa· 
ra eslabe l e eet~ rw paiz cban1.ado de 
Canta Gallo a 24 leguas da Capi- , 
tal,. uma ColoQia de 811i.ssos, cuja 
Ca, pitql se deqominaria NovÇJ, Frh 
ht~rgo. 

1\s conrli.çõ.es, segundo as pu- Con diçõe!, 
hhcou o Goveruo de Fr.jbl(rgo, e~ 
~ I , 

F<\O as segun~tes; 

~-;:.-.----~"""":-.--.---~~"""":-~~-~----!'-

[ •] E' esta falta de p.opt!laçaõ o. mais pa· 
derozo, e qu:azi in venci v e! obst acnlo, que se 
op,pÕeiT\ ao en grandecimen to do Brazil. Naõ 
é suff1cieute haver população ;_ mas popul~çào 
la borioza •. e não como a do Bt<~zil, que a· 
lem de d.irrl:Í().uta. é com posta de cas tas hete· 
togeu.eas, que se o:leião : umas in çlolentes , 
o.ntras (.as laboriozas] en~ mui peque1,19 nu· 
nrero. · · 



270 -- H r s T o R I A 

S. M. F. promettiá o pag-a:. 
mento das despezas nece.;;sarias pa ... 
ra o estabelecimento de lOO fami--
·]ias Suissas da Religião Catholica; 
paga v a lhes a passagem para 0 Rio 
de Jant->iro, e p!"oourar-Jbes-ia o&> 
mantimentos, e meios Je se t1·ans.-

. portarem ao districlo de Canta Gal-
Jo, a 24 Jeguas da Capital. Cada 
familia receberia certa quantidade 
de terra, com os meios de a culti ... 
var. El-Re1 pagaria a cada colono 
J 60 ré,is p0r. dia, no primeiro an-
no, e 80 no segundo; alem dos 
Jnantimentos durante este tempo. 
A Colonia conteria certo numero 
fle artislas, provendo-se na Euro.~ 
pa, de um medico, um drurgião, 
um ferrador experto ,. e ecclezias-
ticos pal_'a _ a execnçtio do serviço 
Di vi no. A nova OoloQia úmdari~ 
Ufl1a villa, e duas al_df;'li'as. Cada 
uma das povoaçti~s receberia uma, 
(!ata de t.f'rras para supprir as des-
]Jezas da administração. Tbdos os 
_çqlo.no.s scri!to naturaliz;.l.dos port u-
guezes, gozando, até o fim dei ar~:-
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no ~é 1829, 1zençilo de todos os im--
postos , tanto pPssoaes CO H lO te(ri-
toriaPs. Os Colonos teríilo permis-
S<to d e voltar pht·a o seu paiz, mas 
não disporião de lllais do que de 
metade da sua propriedade immo-. 
vcl , ti can.clo, a outra para a com-: 
muuidaé.le. · . 

. A introduC{(élÕ de Colonias n; Analyza-se 
um paiz laõ pouco povoado; e Cjlle, 0 mesmo 

, . . . .. ~ .. ·I .. ( I . . 1 mportaute. SUll puvoa<(<lO 11 une a poc eut su )Jl o~jec to da 
áquelle auge de poder de que é sns- emigração; 
cepti.ve l, é uma medida, cuja u- e methodo 
tihdade pessoa alf.':ullla nt->g;irá. O de apromo~ 

~ ] ver ponto porem, que admilte a gum · 
debate, é o modo de a pôr em exe:.. 
cuçaõ. Insisto pois em affirm<lr, que. 
EJ-Rei nunca podia Jêvar ávante 
seus proveitozos intentos seJn mc.úi-
dar i·efi)rmar a sua LegisJaçaõ; e 
alliar-se com o Inqwrio da Opiniat), 
sem cuja liga, é epht:'meru todo o 
poder. E st:naõ refiexioue-se um 
pouco maduramente, f' indague-se 
a cauza porque os Estados Unidos, 
rlebai.xo dos rigores d'um taô mau 
clima, tem, em. taõ p~uco te1~1 po, 
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'vist~ triplicada a 13 ua povoaçaÕ com 
abundancia de op ti mos artis tas, ri-
t!os negociantf's, e fa mi g erados sa.;. 
bios, que t odos <Í por fi a se esme-
raCí por sustentar a sua illdependen-
cia ·; e o Brazil, ha tantos armos Jes-
cuberto; consei·vanclo em seu seiG> 
por espaço de quinze annos uma 

1 Corte em relaçao 'directa cbm to-
das as da Europa, possuiudo um 
Soben;wo dezeJOZO db bem geral, 
um clirna d eli ciozo, e te rreno re-
quissi lno ~ ::lÍtHla se acha inculto, 
e dt->spo voado? E.' pela falta de con-
fiança no seu Governo, e pela i-
d e ia dP- que noBrazil naõ ha segu• 
rança individual , e invio labilidade 
rle pi·opriedade paniculat·; por ·es-" 
tar radicada na Europa a ideia da 
arbitnniedade ali i exercida; poi·que 
vogava; que os Ministros; e Con-
selb e ii'os atferrados a prejuízos, e 
vi\:endo no meio dos prog-ressos, que 
as odtras Iiaç0es iaõ .f.1.zendo eni 
civil1~açaõ, maoLinhaõ-se estacio-' 
TJario:l com os mesmos e1;ros, que 
• ~up é!rstiçaõ 1 e a ig:norancia; a-
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judadas JWio despotismo de Castel· 
Ja, durante a sujeiçaõ de sessenta 
annos introdtJziraC) t:>m Portng:d ; 
porque o honlPm pensadõr prel"f' t e 
antes viver n 'um paiz menos salu:-
bre , tranquillo , e segfuro, do q~1e 
n'outro agradavel , acompanhado 

·do tormt·uto in temo de temer con-
Ünnadameute; que um dela.tor se-
creto; faça pa~sar o innoc·f'nte do 
seio d_a sua familia para uma me-
donha masinorra (~r]. 

A planando-se os caminhos j 

.ter se-i~ obtido no Brazil em pou-
cos annos; uma povoaça() do me-
lhor prestirno, que para ahi sP trans-
feriria daquellas rigiões da Europa 
~-----;....,.._---~~----

[•] Note•se mais; pata dsl):st<JdosUni• 
dos, on .Je se n'lo paga aos Emigrados , que 
para lá vão da Europa. antes lhes vende as 
terras; qne tem de voluto; no qne consiste 
uma boa parte das rendas públicas, pas~a u" 
Dla nu meroza, e util povoa<; ao da Europa • 
e ·para o Iha ·~ il. onde se 'paga v a aos colonos 
[e não pouco] mini strava-se -lhes terras, ins• 
t.rum ~ nto,;', J.assagcm para se transferirem pa: 
\18 fiqUeJle COl)tinente; viv eres &c. , pouca gen• 
te se decjQ.~ a. mudaf a sua rezidcucia •. 



que soffrem por cauza do excesso 
de! la, donde nasce uma alluvião de 
mal1es, que nenhum governo tem 
lJ poder d'a ffastar, e quP leva apoz 
si um sequito horrorozo ue ~tteilla
dos. · 

As emi-grações, é tim dos ptin ... 
cip,aes mDvimenlos porque o gene-
ro huniano se adiantou; e derão o• 
rigern ás colonias: l*J. Já ~::m tem .. 
pos antiquissimos deixárão homens 
a sua Patna; o desterra,do Teucro 
de Salamiila transplatltou seus pa· 
~----__;, __ ,.;.;;;.~- . 

[ *] Em teri1pos antigos os Reis de Portu• 
gal adop1árào a mesma ideia; e E!- Rei D; 

- João l. e~tabel eceu uma Colonia de Alei11ães · 
jun ty a Coruehe. 

Não incorria pata isto o Govêtilb e1ü 
grandes desp·,zas . dava simplesmente devid.1 
protecçào aos colonos. No. cazo apontado deu 
D. João I. os man nl\.os JUnto a Coruchc a 
Lami.Jcert de Orches ; Alemão ; para que os 
!01n pesse 1 e povoasse ; cdm obrigação de tra· 
zer a ellei. moradores estran~teiros .d'Alema• 
ilha. 

, Cont a• mesmas vistas imitáraõ os Reis 
Portuguezes a poiitiGa dos J udeos, estabele" 
(~ ndo cidades (l'llzylos, com o que fizeraõ em 
bn:1 e t~mpo flme!.:er essas povoações. 
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tricíos na t~itoia êhyp·fe, oiid?> iun..; 
rlou seg·unda ~ala mina, e os P,he~ 
~icios ', soh Caci111o; filho do Rei 
Agenor f*l; e"'béircarào E>n1 ~~utue
rozas turbas de T:Yro, e . Sidonia 
para .. a silvestre Bt-'ocia fuudarrdo 
alli Theba~ ~ . eurros Plwnicios fvn~ 
dárão no sitio prt>zerüt>t~ient· f> Tu~ 
nez a depois ttlo potente Cartha~o; 
e alem das Golurnnas d'fiercules, 
Gades; a 'prezenle ÇacFz .. O.Jionos 
OrPgos p,ovoárãô a1 I.t&lia ~wridio~ 
nal , as:~~im cbmo a costa ,Ü<{ciden..; 
tal da Azia Menor,_ e foi ~Je s tas 
lnt>sma~ colonias <i}U'6\0 espiri_to. Gre-. 
-go se desenvolveu o mais felizmeli· 
te. Em A thenas. especialm,ente e..; 
r a mui to uzual q ~e mostrando-se 

I e_m qualquer parte um exce>sso (!e 
. povoação, . um grande num~ro -de 

famílias pobres, mas _induslriozas; 
se lransplahtavão logo para pará-
g~ris . mais on rnenos remotas. A 
Historia iouva particularmen,te em 
~--·~------' -"' .....::..-.!.~~ 

[•] Da irm1i delle; Europa; recebeu 3: 
nossa- parte do Mundo o oe'ij' nonie~ 

TOMO x. . . -·' T 
\ 
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Pericles a ~abedoria com que sou-
be dirigh• s~melhantes emigrações. 
Assim Marselha foi tambem uma 
eolon'ia dos Phenicios ·, confollme 
J ustino o relata. Trajano\ · o mais 
sabia dos Imperadores Rornanos , 
mandou grande nun'lei·ó de Cicia• 

· (};l'.~s · RonHúíos para a prezente Hun~ 
gna. . . · ·• 

·Este sablo Systema ' de trans .. 
locação· p#receu cÓ1i1 a cultura Phe-
nicià., Grega •; e· Romana. Os bar-
bàros J\'i't!rào ,··aev·astar a Europa, e 
a A friqa ~ nem ' sequer deixando 
aos profugos f.lá:'bi:tantes os mPios d' 
éinig-ratem d'um 1 modo p-roveitozo. 
Os Noi'mimdôs, e Arabes, infes-
tando os mares' fazião delles 'um 
theatto de roubos, e nem o sacro. 
teg-aço de Neptuno oflei'ecia um a-. 
. zy lo Gon tta os rigores da barb<lr'ia·. • 

A q u elle dezejo in na to do ho-
mem de conhecer a Terra ém toda 
a sua ex-tensão se desperlou prin-
cipalmente desde qn.e a invenção-
da ag-ulha otferecêra uma guia pe-
los dezertos eq uor~os~ · .Fizerão.:se·~ 
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grandes desci.thr imentos; . trai.isfe.;. 
.rirão-se Exet·ci los aos paizes novoS 
para os conquistai' dos natu,raes, 
ou dos .descubridores ;'franqUeava-
se a passao·ern a muitos va •rabu'n.;. ::> • o 
dos' e aventureiros; rhas raras ve· 
zes ~•e ct;üdava no estabelecimt>ntQ 
de Cokini:ls reg-ulares: A unica ln.t 
glatt'rra deu alguns borls exemplps 
na America SeptPhtrional ! Lord 
Baltimore ~ 01;1t.ro Teu ci-o Btitani• 
co, fundou a. cidade de BaHimore.; 
beije tão fl.oresceute.: a. Rairiha I-
ia bel ordenou ti ma bem reg·olada 
Coloniâ p;ai·a á regi.áq por ella de-
,nominadá Vifgir(ia·; o sa!Jio Penn, 
outro .Orpheu ou 1 Cadmo moderQo; 
sorrihot.i a Pensjlva.nia, e dedicoti 
ao amor fra ti.~r~o a cidade de P hi-
ladelphia·. As sementPs, c!ue plan..: 
bírão estes~ e 9utros varões prll;-i 
dentes, p~oduiirão uma colhPita a:-
bençoàda para o's Es.tados UJJidos, 
que preíeiitemPnile flürescern su..; 
perbos, for'nwndo já üiri liit.perÍo, 
q u~ em força in tetna. rião qgde, a 
qualquer do~ .E.u.ropeo$. ' · • 
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Melhora- No Pará ia o novo Governador 
mentos ~m- Conde de Villa-Floi' · preencher:ido 
prehendr- ' . · 1 dos noPará. os seus dev!"res com todo o zew; e 

·iiJustração. Tratou de organizar um 
Systema cl·e Fazenda l'egular, fa• 
zendo que os empregados públicos 
ficassem pagos eni1 clia. Conhecen-
do., que n'uma Província tãoabun .. 
dante em madeiras se podia aug• 
mentar a Marinha de gu'erra ., man• 
dou pôr no estaleiro uma quilha de 
fragata. Deve-~se-lhe a estrada, que 
conduz á fórtaleza da· barra, que 
defende a entrada da cidade , e 
que terá uma legua de compriito; 
a limpezil da queJeva ao Mara.nhão ~ 
para onde estabel~ceu Cor·re10s to-
âos os quinze dias. Creou um es-

, q tiadrão de c a valfaria , e fnrdou a 
tropa ao uzo ·de Portugal. Ce>deu 
aos hàbitantes ricos cert tl praia em 
frente da cidade., para fazer e m um 
quarteirão de caz-as com helio caes<; 
a ~O) de descarregarem as embar-

' ,ca·ções pequenas sem •risco alg u111 
F~]:·· lConcertou o theatro antig·o , e 
~...........-...--· ·-. -·Ao~"'--~~ 

·l•) Deste modo ~mbelleceu, e augmen• 
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' principio~;~ . um passeio' púb\ico. Fi· 

1.1alrhent.e mostnu1-se · animado. por 
dignos . sentim~tn.tos , que -devenl 
possuir· o individuo escolhido pelo 
Soberano. para depozitar asua coa-
fiança., e. felicitar seu~ povos'. 

Pr.ocuravão entretanto as re- Prosegu~a 
giões da America meridional ante- ~ta ern 
riormente su.bmettidas á Hespanha, A~;~s~sTra
con~olídar a sua independenc~a. tado de 
Blienos-- Ayres concluiu um Trata- commercio 
do de Commercio, eAIIianca com comosEsta-

E d U 'd d • I do$ Umdos. os "sta os m os, segua o o q ua · · 
se lhe dav;,t prefereBcia em com· 
merc-io. ao das outras Nações. O 
Gabinete FJ:ancez recuzoureconhe-
cer pozitivamente a indt>p.enden~=ia. 
daqueHa: nova. Republica, ou a sua 
bandeir-a, respondendo tlue os_ seus 
v.azos mercautes terião livre admis-
são etn Ft·ança., porem nunca os 
seus navios de guerva. [li<] · 
-------__,-----~ 
tou a cidcade , proporcionandu aos. proptieta· 
r.ios meios de. edificarem. 

[ *.] Pouco tempo depois [ a vinte quatro 
de Julho J tinha o Rei de .:3uecia ratificado. 
Q. Tra.tado. conclu.ido, em. Sto.ckolrn.o .. a qu,atroo 
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Fueyrr.edon, que esf.ava á tes~ -
ta dQ rPgí men da nova Rep~blic~~ 
v.ia-se etn mqi çlelicada~ circums- · · 
t·11pcias, não só pelas facçõe~, que 
dividião o espirito públjcp, emp!=l-
fendo aqs progi·tl'ssos .' r~g~nerado~ 

; r~s; mas muito mais reio transtor--
no daE; Fin~nças . Forçe:J'ou pois, 
por quantos 1'lleios s.uppoz çondu-: 
ceqtes ao seu fim, ~ugme\)tar a~ 
rençlas pi 'iblicas. 

DecretaEl· S. l\11. considf't'OU, o~ gravf's. 
Rei , q'ue as · · ' 1 ~ ! ttl. conven\eO.lE'S que rezu tavao (e 
p;;tflnt e~ 
militare.fi sérem Pnvi.adas as p<~;Lenl.es milita .. 
no Bra?.il res dos o!5Gia~s do ExPrçito de Por• 
não. pre~i- tuga! a p~r o cun;rn·~- t;~ 'do M:ue~ 
~a ss em do chR l GPnera l BPresford ordenou 
cumpra-se · · · : ' , 
;1oW1a;echal que se~Jdo lavradas no Consell,1o Su-
},3eresfo,rd. pr~mo lV.I iiii.ar e registr{\qas nas pre-
.. '· ciias esLêH(Õ,C$ tivessem o seu çum-

prüne.nto . . 
Sobr.e ~ave- Por este. mesmp te111p0 tr~toq 
I\guaçao ---------~-----
d 'as 'dividas d ·8 · l d ·. ,. . . : - 1 · ·. 
d F . . ' .e etem !TO e m:l .. oJtocent9s e ( ezeseJs, q\\e 

a Ian ça a ~ f ' .. . fi d I E d U . d P.ortugu e- n.ao Nora rat1 .~ea o\ pe .o.sf. ' .~ta o.s m ~s, e1d1~ 
. . . r:azao do mm.to, que ,avorec1a os art1g·os ·. z es. . d . S ·.· A , 1 N 

~n mtna ucca. PiHO,VC,\!-0 com as a teraç9es, 
e1n que os Estados Unido·s tinhão ·con,corda,(\oi 
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o Governo fil de.fa~er com f]Uf' os 
Pntuguezes ·credores a Francezes 
recebPssem as som mas, que havião 
adiantado. Isto teve efleito por cau-
~a Je conven~ões assignadas entre 
as chamadas GrandPs Pot.enc ias, 
estipulação humi lhante para Portu-
gal, e incompa'tivel com a sua di· 
gnidade, pois Pra de::;ai rozo estar 
por tratados feitos por outros Ga-
l:>inetes. 

Voltando os olhos para o esta.. Bolliva,r 
do de coi~as na America Hespa~ promulga . 

I I d. 'd l\11·~ · p vanos De-n 10 a, lSSl ente com a '.tal a- c'retos. 
tria,. e observando a marcha dare .. 

"-':""----~~--~~--~~ ["'r A Portaria era datada de lri,lta dé 
J unbo, e a Coq venção entre as taes Gran, 
des Potcncias de vi I~ te cinco d' Abri l do anno, 
ao,terio,r. Mui d,irninuta era a quqta' que Si! 
tixou a Portug·al : n&o excedeu a quare~ta 
mil e novecento.s franca.>, e isto por caridade, 
9epois dqs sacrificios feitos por esta Nação, 
quando as prapó.nderantes ja,zião em lethargo. , 
e executando suhmiR:;as a,s decizõ.es do altivo, 
a illustrado Corso. Excita indignação o po.u· 
co., que se occup.avão dQs interesses. da hen.e~ 
:(ica Naçaõ que o,s supportava; aqueUe~ que 
djssq tin l~a& restricto. d.ever! · 
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nhida cotltt>tHla , achamos que o 
mais fort'e deH~ era em Venezqe-
la , ondp ~ sorte se mostrava, ora 
.favoray~l :i ora con~raria. Nem por 
maiore1:1, q u.e fossem os revezes es"'! 
ft~iava p ~elo de Boliiv~r, Supremo 
chefe da Rfpublica, que rea,ssu-
mÍ!·a todó,s os ·poderes. Tinha in-:-
c um b ido os n ego,cios da guer-ra a 
P.a~"z ( st>m com tudo rezignar o com-
mando) para se dedicat· aos obje-
clos da A d~inistraçfío. Promulgou 
trt>z D(_:!cre tos l*]; um paraapre-
yerição do contrabando , n,o qual 
adjudica ao denunciante (podendo 
~êlo qualqut>r nacion.al ou estran-
geiro) o v~lor do ' ap,p"e~Ppdi(l,o , 
deduz.idos os direitos, e as despeo: 
zas do process_o. ()utrÇ> organizan-
do a Policia, e co.nfedndo aos Go. 

, , , : I l , , • •· 

[ #] E~aõ dn.~arl·os de A ngostura a dois, 
trez' e setP. de J'ulho. 0utro assumpto de gran-
de monta tinha conciLiado. a . attenÇaÕ ·de Boi· 
]ivar. que 'se víra ameaÇ'ado. da sejJara.çaõ de 
Mariiio, chefe de gra nde' nome, e l) a.bi{ida-
Çle .• do pa.rti rlo da Jl,ep,nhl i:Çl_l . Con~~·g~iu ~o; 
~ega-lo. e novamente ' attralü-lo. . . . . 
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vPrna,dores mililares as funcções de 
Prezident.es das Muuieipalülades. 
O ultimo izent:wdo os ~strangeiros 
d~ todos ( JS encargo.s a, que só de-
vião SyJ! sujeitos os cidadã.os. 

El-&ei sempre ·incansavel ~ e ~utras.prg· 
solicito em adiantar a cultura en- videnc~as: 

· .. ' · · · ·. . Decretos d 
t~e ~eus povos, e fehctta ·los ,q ua~- EI-Rei 50• 

to ~stava ·Çio se u alcance, remedian- bre diver-
dç>. os abuzos de que t~nha noticia, sos obje-
e provide.ncianc}o · oob.re pontos ~n- ctos. • 
teressa,nt~s, que, n.:t~a menos que 
di.rectamente ,·diziào re~peilo ~ ven-
·tura geral; p01; A !vará ~e iJ de J u-
lho e6giq em vi lia a aldeia d~ Ha-
guhai, denominando-a Villa de S~ 
Francisc<;> Xaviç~ d'Itaguhai, d.es-
membrada do termo da cidade do 
Rio de Janeiro, e do da viHa d" 
At;:~gra dos Reis a que pertencia. 
Fica .o., sPu territor.io. a perto de 1 8 
leg.uas da capital, e. corilpr~hendia 
trez (reguezi<,lts [•J: Creou tam.bem 

--~-~~-----~-:---~-

[ •] Chaml!-das; d'Itaguhai do. alto da Ser-
ra para a várgem; de Marapi~u do Rio.Gu<).n-



28 4 H [ s T O· R [ A 

as jtistiças, e ofllcios necessmrios 1 
·(Jezignando, alem do tf'r-ritorio ,. o 
reRdimento, e patrimonio, que lhe 
ha vião de pertencer. 

Por dois ·d ecretos ·da ta dos de 
7 do ttH~s 'mo mez criou na Alfande-. . I . 
ga do Rio de Janeiro uma lVIeza 
com a dernminaç ~!o de M eza d~ 
Consulado Qé\ sahida, composta de 
um esc ri vão, u rn reoe bedm· , dois 
fe-itores, e doia guardas, para es7 
tabelecer o methoqo de arrecada-
ção exact_o ~ simples, e facil, e a 
prompta, e desen1baraqada expedi-
çfío no embarqne "dos genero.s, e 
:mercadorias, sem pr.ejuizo dos di.,. 
reitos {*]. Pelo outro estabt'lecet~ 
dois lugares de feitores do pateo., 
f! ponte. · 

La v rártro·se Oll. tros trez Decreto.s. 
O pr.imeiro ll!!•J teve por fi:n ~uidar 
~~os meios proprios para fazer que 
~-----.-------.----,-.----.-------

dá subin:lo á parte esquerda todo o ribeiraõ, 
das lages ; e a da Manga~atiba. 

[ *] O e:·q1e.:l i ente so. regu,lo_;J. por extensP. 
no rp~smo. dec reto. · · 

[llot< J '1. f o.i ~atado em dezesete d' Ag,osto. 
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os habita,utPs da cMte não experi-
mentas&em fa!ta . d'agua, 9a qual 
deviilq ser 'provic!rs com · ~bundan
cia pelo nov·o aqweducto principia-
do a ~on~truir ellJ Mar-acanan, e 
orderiou , que se exP.cutasse o mes• 
·filo, que s~ praticára co~n o ~a c!l-
riQc~, co i tando de ma dei r as, lt=l-
nhas, e ma~to todos 'os t€rrenos das 
c&.beeeiras d<\S nascentes das Ma-. . / 

chada~, op Rip çomprido, Trapi~ 
çht>iro, Meir~O~s, Rio de S. João · 
e Maracanan ·, assim como o cim() 
dos . montes existentes no districto 
d~s Macb.adas, A ~dray até a Te.-
juca, e trez braças de çada lado 
aq longo. elas grotas elas referidas 
~ascentes, ou ele outras quaesq uer 
por onde corresse agua para o mes-
mo aq•~educ.to. Prohibiu que nin-
guem nos 'll~ricionados I ugares coJ-
tas~e lenha, a,rvore, ma tto, ou fi,. 
zesse carvão , incorre~clo, os q~e 
confJravie.ssem, Qél,S penas d9s que 
corta vão arvores das coitadas reaes. 
Fez · que o ConselllO da Faz~nd~ 
manq<~:sse l.Qgo. e[eçtu~r ~ coita,d,~, 
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e su-;pend_et· ·todo o, córte, ou cul-
tur3. dos terrenos coitados , e veda- · 
dos, procedendo depois a manda-
los demarcat· > a\Jer-ig·ua.ndo quaes . 
erão os sitíos de maior precizão pa-
l'a se conseguir a conservação dos 
mesmos nascimentos d'água, e man-
da-los a,valiar para serem pagos aos 
·seus respectivos proprietarios, jn-
corporando se nos proprios da co-
roa, depois de convocado o P·rocu-
rador da Camara para ass1stir ás 
demarcações, e demais. actos ju.di-
ciaes, e pod-er r-equerer o que fos'"" 
se conveniente, e a bem de tal pro-
·videoci.a. Encarregou-se a vigilan-
cia, e guar-da de ial coi.tada á.Ca-
·nJara para zelar a conservaç-ão; e 
observant..ia do que se determi.ná-. 
.w:a, deferindo o Conselho ele Fazen-
da , e da_~do as justas. p.rov idencias. 
necessanas. 

P~ outros dois O€'.cretos, um 
·em data de 1 ~ ou.tro .de 29 de A.., 
gosto, deu El Rei mostras nada e-
quivo.cas rl'um coração compassivo. 
No priq1eiro. mandou, que s.e..<::om .. 
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,prehendessem todos os dezertores 
sem excc:pção no indulto concedi-
do em 1817 ; e no segundo perdqou 
ao .Ex-l\1arque-z de Loulé a penna 
que; co·mo a traidor á Patria, lhe 

' impuzer:a a Sentença proferida em 
21 de Novembro de 1811, e reha-
bilit:oú-o nas honras; mercês, e b'ens 
de que fôra despojado, 

Entretanto continuava a guerr Orerrtções 
r.:i CO!Íl Artig·as a dessolar as lind~u,; mJlJt?res 

. · das !orcas 
margens do lJraguay, e Parana. Portu·'tP.-
Diversas escaramu((aS, e comba tt>s, zas n~ Üio 
alguns d~lles . renhidíssimos, tive'- da Prata. 
rão lugar. O Marechal Santos ba-
teu um corpo inimigo de 800 bo-
mens postado enJ S. C;ulos, onde 
fez uma rezistencia desespf'rada, 
cedendo por fim ao numPro ., e á. : 
a.rtilherja , que lhe faltav~ I.* ]'. 
O Gehet'al Curado mandou oc-

[•] O valente Aranda era o ch efe. E sca-
pou já ' ferido, ~na.Hdo o povo estava quazi 
cercad'o, e foi trnir-se a um destacam ento de 
du~entos d~ _#u . p~rtido , com cujo refi)rço 
y-a~o e_m . .seéc_orro dos sitilrdos. Na -refrega po-
_!em ( desig,ual porque seu's contrarios erão em 
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cu par a villa da Purificaçãd, espe.; 
cie de assento do tal ou qual Go-
·vertio d' Artigas. Este ch efe deu 
sig-naes de f]llerer recupera-la; mas 
dej)ois de beni cotJsideraé <i emprej.. 
zn. a que iJa metter ho~nbros,julgou -. a
impraticavel ; e Curado a·caliJpdu'--
se ew frente clb Ai·royo Xapegui i 
e destacou perto de 2000 hdmeris 
com alguma arlilheria pára bater 
Artigas, distante 16 leguas em Ja,. 
puransdpi (*]· , . 

Desassocegavão-nd porern olí-
tras noti.c ias sinistras. Corria voz, 
e aífirmava:-se como certo~ ·que do 
outro lado do Uraguay existiào 80{) 

·rnuitd maibi' nurri ero] ficou lnorto c'õin' a-m:aiot_ 
parte dos seus , depois de faíe11 as vezes de 
capitão, e Soldado. . ~ 

('li] QMajor Anierd Jo~é Fetreita deBri7 
to ta rnberil surprenden junto a Castilhos uiri 
pequeno desta:.;amento. que defendia uina ca-
za iort:ificada [ precatou~ s-e pri.nteiro colhendo 
noticias exaetas de yario's prizio'nelrds ; que 
fez] A prizionon-d com um Tenente Coronel 
[ grande amigo de' Fructuozo Ríteiro, e que 
goz ;wa grandes c:i'ed i tos entre aque lles povos J 
'dois c~pitàes, .e vario.s Subal.tein~; 
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hbmens di vididoi: et·n dois corpos 
d'igual força; ás ordens; lll1l de 
A ~· uiar, e Aeclo, e outro de Ra..; 
mtres , os · quaes; por se us illOVt-
mentos; mosl.ra\'ã tJ tPr em vista pro-
curar assiduamente hassa r á outra 
tnargP-111 pal·a · re forf?;H' ·o E xe tcifo' 
d ' Artig<:~s, ma-is numerozo 0epois 
da uni ão de F ructuozo Ribeirb. Tra-
t ou conse ~uerJ·rfeiut> nte·Jde- obstar <.Í . 
projectad-à uni:rti ;'e ordenoil ao Oa-
pitfto Be·nto"Mailllt>l 0hã bii Official; 
q·ue reu nia •a qualidadf' de ·valero:. 
Z0 ~ O con·ljt> c;: Íin eo n to dd tPrrÍ lorÍo· 
{PEntre-Ric!s ') que traçásse úm pia-· 
ilo tendehfe a· des truir 'ca da -um .de 
pé r s i áq uelles d<~?is corpos, e i oi pe-
(;itt a lod'ó o custo a sua passagem~ 
O qoe commanclava A g uié:r , foi . 
b~t'i do ~- e ó de R'i11J1ires não q tlert'n-
db soffi:PT o et1contro; dPband o u-se 
B~nt:d> l\!Hiuoe'Í con!plt>tou ft->ll:Zrnen-: 
tk ' -e co'm acerto ~ ernpreill de _qne' 
fôra i·1i c\ md; ide : . lo in ou 111 ui f ós 'pd-
iieheiros, t al1g!Ín1 a -a r tilbefia; e ba-
ga·g·étls ·, clt"1hriJiu duas J bat:H·iíls ;I 
~:onseg:uiu o .fim a que se p·wpuze-
• J E' i .:-~.t::t .o.lH~~;i. \ ., 
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J.:a o sen . General , e mereceu ser 
remunerado , pelo. seu Soberano, 
que jáméÚS deixa sem premio as 
acçÕf.S do lustre, _que ob1;ãb seus. 
subditos a pró da .Patria. . 

. Por estas mario bras~ e succes-: 
sós parciaes .ficárãQ livres, por ·al"" 
gt1m tem.po; 1;\S cámpinas. do Bra-
zil até o Rio Pardo, das correrias · 
d' Arligas. Corihecião porem os in-
telligentes; qu6' era impossível cor-
~ar pda raiz semelhantes rapinas, 
e pi:ot.eger aquelles paízes das ex-
ttlt·sões d'urn homem;· que ~si pro-
prio se consüt ui r a em Soberano, 
com poder i !limitado, e . sem dar 
conta de 'seu , proceder ; a não se 
occupa.rem tqdas as passagf>.ns .dó) 
U ra-g·u.ay, pois o paiz é t~o aberto i 
(jUe deixava franca enUada a pe-· 
quenas partidas .; vistB que as uni-
cas fortalez~s, q iJe h,~ por aq.w.elle;: 
l<1do. denominadas de Taim, e San-
ta Teda, se ach;1o a tal distancia 
que nã·> 1pqdião tolhet· er-,tas subi tas: 
invazões.J~~ntre;.J.lios [*] estav~ oc-
..;,::...-.---~--·--· ---· - . ...;,;_--·-· --L ., .. ..., -~ ,_, , . 

(•J :Assun se deriornina o paiz situado en· 
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eu.pado por. trop.as1 de· B-uPncis'" A-y"' 
res ;.\s q uues erào s\'J periurt's as par~. 
tídas de Arligás; que o assolavão. 
Tal era o ést.ado a que si:> tínha cotl· 
. sentido chegasse este bandúlo l 

O Cominercio, esta. fonte pe- Continnaa 
renrie'de·pública ptos·pe1·id'ade; que rnamfest«r 
por si só.'. t~n~os Estados torna flo l b~hefi~~sta~ 
resceri t~§ , .ergllehdo-os do mais de.: i·awof do 
gradàtite abatim_ento; e d-ecadeh- ~~mnier
cia aú CUIDe da grande:lá; e pode- ClO. 

rio j h üi;tca deixou de . ser um dos 
objec.tos que senipre ·attrahirão as 
vistas vivificantes d' El-l:{_ei . Ordé-
nou (•l ··que todas as ~mercadotias 
tivessem . tacil des.pacHe; e prompta 

. expedição; dezignatido a manei--ra. 
do expediente ria eohi:linça do's di· 1 ' · · 

teitos; para que. ii.lli p_qnto cJ~. tan.:_ •· -
ta monta.; não ficasse ao ar_bit.ri.o; 
e ihterpretaçãb dos Officiaes 'de1Fia-: 
iend.à, que por !:Jm 7 cqlpayel. ' des~ 
potisnib prejudicasseru ô · Tlú:.zo~r.o 

----. __ ..;... . . ~ 

1re ci r Uragúay'; e o PataDa; . . 
. ( *] Por Decre\o de viilte doi~ dé Set,em~ 
bro. 

TOMe x: v 



ppblico, e çs-psr,ticula:'fe.B>. Por- on:-
tio decreto de 4 do m-esmo· mez de 
~.etembro- :oome.ou as· Coll)~issatios 
rortuguezes' Juiz; e Arbitro [•I 
par~ format-epL; com ·o's Commi~sa-

, ri~s lnglezes, . f.!~gwados- pelo Goo-
vernQ BritanicQ a Commis~ã:a- trt-ix7 
ta , q,ue dt?via. rezic!-i-r em t:bo.~d re1f / 

' [*~] pa-r·a_ liquid:ar as contª~, ejul~ 
ga-r as r-~clan1ações . de na:vioSI ·i.oma1 

· .. des na C.o.st-a, d' AfrieéJ. des~·e 0J pón..~ 
e i-pio; de J wn·h.o de 1 ~.14 ª'té ,á· ep0" 
ç_a I (J.'~star em. plena execução, a 
Coml)ll issãa:... . 

Pr0lõnga- l - Havi!l oi·to m:ezes, .que . um{l 
ção da tre- ç_onvetar de @.uer1.1a ;' e tJl.IJHl>. g0Jeta 
gna por 'T' . . . . • . , 0 . . ~ 

mais dois ,._ tl)n~zu~ a!S ,. p.:e~;tem:ente_s a tvi~ ~@, 
I annos com uj?stinada) pa,I!á-- (i) Qcoeano a, ,fi~; 'de 

1' un,es. .:..:.,._.._~....._..._...__.::..._..:...;,,.;._..._._,.__;_..:.:...~ 

' ' [~ T Para ·c :çm.missario .T.t~iz, · Ignacio P.a.: 
f/ àrt , Cons:u'l G'eral da Nação .Portuguéza 
ef.n Iloàdres ;1 'e para: <!:bmm~s~atil> Arbitro, ~ 
JJegoc;iau te. 'Portu<güelf allÜezide'nte ,. Cu~tO'ditf . 
Perúr.á de Carvalh!>. • 
-·[ >ltllr] Segundo· o IX A-rtigd· da Convenção-
de vinte oito de J.uH10 d·e mit oitocerlto~ li§ 

dezes.e.'fe ·i ' addiéional ,ao . Trntll'do• de vihtei dbis 
de Janeir? de mil (;Jitocent!:>s e quinz~. ~ 
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hostilizar a . bahdeira Purl u~·ut>ia '? 
por iliio ~e ler rt>iwva·do a in .. :s·uã 
feita em Outubro t+e 1813 , d>tavào 
bloqueadas elil Gibraltar por utita 
Divi~ào Portugueza con1po'sta ·dê 
vez fragatas , e d~ UIÍI ~ri.gu"e éS:; 
CU TI a f <i' j ; ás Ol'dens do e' XCI:: 11-en le 
Official de Marinh'a ·, Manoe l d~ 
N ascoúcellos P<treirá d'e M ~lló, ' Ca·-
pitão de Ft·agata, e ~Cemman'ti'a.'n'
te durante a a'u-zehcia lio Carj)ttãa 
de Mar e Guerra J0ze.Maria lJ.Vlo'á:· 
teiro [u]. . ·. 
. Por effeito das solicitacões dã 
Gábinete Po.rtugut?i .trati:>u;inid;:ts 
pelo babil VasctJ~ceJlGs, .P peloS 'Ítí"' 
. ' ....... ......::.._;,;__.:.:.~--~-~...:.:...,._.:;. _ ____..; 

[•] Erão as primeiras; . a 'Petbla · de <jita,:. 
tenta e quatro. a l\'hlüzona·; da ilieslna 'fdi'-
ça, e a Venus de trinta e •seis; .é a ultin~ 
a Consta:ncia de doze. · 

[41*] Aéhava-se em ' Í;isboa, quàndo· dé~ 
via occupa.r o séil posto sempre; e ihuito í"l}als 
êm .tão .. delicaJ« cdnjui:iêtur:a: . . Na vddadé; 
gue nlo •saben10s a quem se deve culpar' maisí; 
se á inercia do otficial , ou á fal~a: de cúp1p'ri:~ 
fuento de seus deveres do M ini~tro çlà MarÍ;-
nha : rilas stnnpre nos tild'iúainos a iíü:iepã't 
o uiLiirio. . , ' 

• 
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convenientés quf:l troux~ra a 'fu:. 
nes este grande bloqueio que sof.,.:_ 
frião seus navios, determinou-se ó . 
Bey .a enviar a Gibralt~r om Pleni;.; 
potenciario incumbido de Tratar 
da paz. Reconéu primeiro ás . vias 
de astucia: fez desapparelhar os 
dois v azos, e ft'etou um navjo In• 
glez . para transporta~ a Tunes as 
tripulações, que já hão tinhão meios 
.de sllbsistencia. Outro qualquer 
.qut> não foss~ o denodado e exper-
to Vasconcellos ficat·ia 1rrezol u to, 
só pe1o temor de suscitar desaven-
.Qas com o Gabinete Inglez, e dei-
.:x.aria pass~r a seu salvo.ag uella gen-
te 9. ue _as Leis . d!i gu~rra punha 
_rigorozamehte . á sua dispozíção . 
. Vascon~ellos não hezi tou , e escre'-
.v~u .aoGovernador de G~btaltar, cer-
tificanqo-lh_eque mui be~ sabia que 
a Grã-Brit'anha respe\lava as Leis 
adrnittida_s . entre as Nações neu• 
.traes e belligeratltes ~ - e muito rJ1ais 
sendo em l:5enefP.cio de Portugal, 
_seu antigo e fit!l ~1.1liado, quese1·e• 

, 'cJ-aLnava a sua ex~cuÇão: signifi-
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co9~lhe qu·e. nito consentiria na par-' 
tida dos Tunesinos, que conduzi-
ria prizioneiros a Lisboa O Gover-
Nador respondeu. qn.e praticass·e se-
gundo. lho d}ctass.~ a honra e o de-
ver-. O P.lenipotenci'ario annulou lo- , 
go o fret e do. navio, e coíneçirão 
outra v.ez- a apparelha1·-se os d.o~s 
v azos, e depois de varias propos: 
ias, umas admittidas outras reg·ei-
tadas prolongou-se . po.r -mais doi:s-
annos-a tregua, confot·me. as condi-
ÇÕf:'s na a nterior ajustad'a,, ~m quan-
to se não couo!tüa a paz definitiva._ 

Na Bahia determinou o Sena-. O Senado 
do fazer erío·itr uma nova praca pa_, da B~h_ia 

. b , . faz eno-Jr u· 
ra o pubhco mercado, !?Obre a pra.Ia ma no~·a 

. e mar frontei.r.o ao lugar de Santa pra.ça para 
Earbara .. O.Conde da Palma se decla- o publi 'co. 
ro1i protectQF da obra, e d'ezignou o mercado., 
l .• deSe tem bro rmra Ian~a'r a primei-
ra pedra sol€m nenH•&te, assistindo o 
Sena.do em Corpo-, · e dirigindo-s~ 
em com,pan.hia do Governador ao .. 
lugar.. óode- havia de ser sep.ultaç!a-
a.qu ~-lla pe<h·a, talhada em. jas.pe. 
J).epois àa falia do P.rezide~~e ·da. 
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Car!l~r~, resposta do Govt:1.rnador ·, 
e, cer.el~OJ)Ía-1 ~ ultimoU-se () acto. 
[.f.j 

i\ villád~ , A villa, qe . .l\1oça•nbique, tanto,. 
Moç~nibt: por sua antio·.uidade. como por sel' 
q\{ e ~erecta . · ·. ·, ~ · · .. · . . . . , 
em cidade, a esccl\'! do corr1 merçw Po1 tqg ue:z;. , 
a~~ im c~mo pa~•a as ~nd-ias Qd,entaes, q1erec·i~ · 
as de Mat to s.er recon hPaida no r cidade com 
Çrosso,l . todas os foros· ~ p

1 
rerpo·at.iva~. El ... 

Cu taba , e . : · . , t> · 
Goya~. · Rm 1 por. ~tl u D,..ecreLO de 17 de .~e .. 
· ·· t,embro ,a: f levou. a ess,a çathegona '· 

depois de ter. madu~a ·mente pezado. 
~odas as circun~tan<( i .as que parais-
s_o con,çorrião, ~ pr(!enou que con-, 
Çtl)tress~ .coq1 · ~s d~~ íilS. em todps 
(!S ae-to~ pub.licos gosa·n,do s~us mo-, 

, , ~é;ldóre.s de. tod~s as.i ~~nç0es e fran- , 
q,ue~as, pr-ixUegios .e liberdades de . 
q.U,I( goza,y.ão ; Q.~ cidad~of? das outras. 
cidades. As villas· de JViatto Gros-
so, Cu,iab;( ~ : ~ Gpyaz ta.mbew re"'\ 
Gebê~~Io a ~n ·~stníl graça. · 

Guerra do . A & opp~a.çõ~s 1pili ~ares ~o Rio; 
RiodaPra· da Prata ti,J~ão .. tOQ1B;QO ut~~ face , 
ta. bem pvuco f~voravet Lecor, :.;eduú-

---;---- -~--:-----;::-:---~~-~- . 
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cl0 á·in·e·rc.ia, por-lhe faltar o nervn·da ~'· 
g~1erra (o dinheiro)~ e a coopet·~-
ção efficaz com Buenos~ AyrPs' que 
he1n negociada daria: cabo -dos de-
pn~dações d' A rtigas, c~Jjo chefe, 
aprove-itando· se _{)e t:ão repetidos er- 1 

ros' e· vendo ·procrastiaado por tal 
Jnaneira u-m negocio de ta~ta im-' 
p.ortáncia, mantinha~se por todas 
as partes fazend9 roste a q-u-anto se: 
fue oppunha, e batet~do as tror,as 
inimigas .. 

Nomeou elte para Gover-nado-r-
da çidade de Corrientes D. João 
B âptista ·M-en_d·es, que foi de-posto., 
e prezo por um partido a favor d8-
Buenos-Ayres, que lhe substituiu· 
o' Capitão de Milicias D. Francis-
so Yed-oia, ao qual l.rouxerão o ctes-
pa.cho do Gove.rno. da~uella cidade 
o Tenente C.oro11el ·o-. E lias Gal-
vão, e Q -Sargento Mor D. Jozé 
Caza;do. André- Artigas moveu •se 
contra é iJe, e. Vedoia, depois de: 
se ter assegurado das inte~ções do . 

. Governo do Paraguay, que lhe- of; 
:fe1·~~êra -au-xilio. no ca~e -de -ser. ac· 

J 



2;!\~ · ,H I ·~ · 'r q- R ~ .. 4 ) 

tq.cadÇJ, · salüu-lh~. ao ~Jicqnr.fO co~ 
6.00 homt·ns, q"\.if' fo~ãO totalmen,te. 

.. ~r;rrotado~ no lb.oja,i ;:1 2.3 l~guas de. 
_Corriev~e~. Veçloia . r~iir.ou··s,e para, 
~ cid~de, , porern.. <ih~ l~Jesmo toi. ven: 

"' ci~o, 'e debell:ado, coos~g1,1io,clo. a. 
~· . lU.I.J ito cvst.o fugir,. p~ra J3peoos-Ay-" 

r~s r~', u~,la falua. A.ndré. Arügas, ' 
dPpoi.s d!? tn .. z lwras . de saq t.i~. , . e. 
e:ll;cr .. f~SQ€ d.e to d<~; ~t cta,~se, · po~ em. 
liberdade Mendes, a qq~m de ~o., 
vo conferiu o governo d~ cidade .. 
A.l~ín .. do co9s i,dera\.:. ~J. t:>spolio em 
çlmn.eiro , lê "'l er:ç9.dt.mas., aç.lwt,J .. nos. 
1;1rm.a.~ens rpais d.e 2.0,00 arma~ de. 
fogo., ·IJ.'}li.tas lUIH\Í~:õ.Ps, e 4 pe.ças 
d.e bron;,?;.e. ··Era, C\) n~i:d.e ravel a ~~ 
migr~çã;o do.. l<"I:ri ~o.ri<? do P1araguay :,; 
mais de. ~WW bo1.neos ílro,:tados, e 
muito .. povo i_nt;!.tme, se aclJ3.vão es-. 
c.on·di ~os no.s ht;!sq !Je~ · ç ~r .çU;l~.Jvezi
I?ho.~. da cid,ad.e, r at:aqe.Jivr:;:trp,m elo~ 
as~asit~~os eç. r: ueld1ade~ do,s A ~~igue-. 
l;lh,o~, [~J.. · · · ' · · · 
f!:.\-~-;::~~~~~~-:--~.~-:-·1 

" . I 

[•} - ~ w ellQl' Ças.ügo. ql!0.. pav~o. a!)? do 
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Grande era o da-mno qqe dPS· 
tas hostilida~es pJ,;ovinha á Nação 
Portugueza, e principalmente ~{g 
Proviric~as li{Ditrophes cçnn as que. 
soffrião 9 mat1do d;;tqueHe chefe d~ 
Saltiqdor:e!.'. Ma.s o. principal reca-
-hia sobre o comm,ercio maritimo, 
pel,as .p.rezas feitas p.or yazos c·om 
handeí!'a d' 1\rtigas.; p.orym 'que ef-. 
fectivamente só lhe pertencii1o em 
9 nome [f.]. E lles erão an;nados, e 
tr.ipulados nos Estados Uu~dos, e. 
p~rte.ncentes a su:b.ditos d$tt_;> Go~ 
ver.no,, ct,Jja cu bica era ten.tada pe-: 
la~ precioaas cargas dos navios Por,. 
tuguezes, depojs çle terPm sido var"- · 
r idas do. Occeano · as. propriedades. 
hespanholas. 

El-Rei já tinha repre4entado 
aos Soberanos reunidos no Congres-: 
--: .. -, .. -: ---:-~----- -. ------:....,.. 
partido de Veclqia era de duzento~ 'açoites:; 
l>lt 'outra; tantas bordoada3. · 

' [ ~] Cuufirm~riio pes,soas estabelecidas no~ 
Estado~ lJnidos, que ~ 'maior parte doç qu.~ 
ai! i çl_legávão. uem um só homem tra.zi~o a 
bordo; il!iÍ,çr~ti QU vezinh·o da. parte oriental do 
Rio da Prata . _ · · ·. .' : 
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·sod'Aix la Cbapelle ·, anecé~ida
de de oohi bir tão injusúts vio/en:. 
cjas, oommettidas po.r.pi'ratas, que 
debaixo d'uma bandeira• por elles 
proj:tfios sanêdonada , não respei.ta• 
vão as leis arlmittidas entr.e as Na-. 
ções. ciYili~adas · , . e ira tavão tã:o dru• 
ramente aqut"llas nações que repu-

" ,ta\'ào inimigas 1 e as outras total-
mente alheias na' conteiJda,, Já o 
Co.~g-resso . ·de \Vashingto'n tinha 
promulgado, em virtude da solici.; ·· 
tação do Ministro Portug·uez-, um 
acto datado em 9 deMarGod,e181·7 
Jlrohibinrle> o · anna:mey;1f.o, em seus 
porf.os de .corsarios. Já finalmente 
EI-Rei de Suecia tinha tomado me-
f~ldas repressivas para evitar a ad .... 
nrissiio, e. venda de prezas Portu-
guezas na ilha de· S. Bartholom.eu, 
o que era ll ma 1l:!Ani festa infracç:lo 
das ,leis· gemes rf!'cehidas. em ·C6>om ... 
mum. Poren1 i,n(<:>J·izmeute :todas es-
ta~ meqidas erão iné'fficazes :· mu-
dião-n,~s.; 1 (~ ~· se1.le d'óiro i'1Ventp9; 
:UQ.\f.i):'i . J~eiAs,_~~ml(d;e~p.t.jar., paG~fi.c~ 
}4oprietarios. ~ • . · 
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So!.!be-!le que tinh~o chegado. 
ou se esper~vão em BaltÍ\l10rP varias 
riquissiinas r•:ezas ("-']e o.l.Vliuiste-
rio ordenou ao Consul [ """J Gerat 
em Nov<l. Yorck píira qu~ as rec!a:-
masse cpmo propriedades Portpgue-
zas j e avizou seus donps parÇ~ ql..lt} 
e · munissem de documentos, e au ... 
thentica$ prpcurações, que vedfi-

, eassem a propriedade. 
E' cert;.)men~e paf~ lame ntar, .. 

que uma ·Nação como a Portugue-
za, que pqssue todos os recursos 
exigidos para ser temida; e respei-· 
tada_, fosse. insultada por um ca:~e-. 
ç~ tle bandiqos, que ne~~ mesmo 
as. r'ec~lrl·emancipadas co·!.oniasHes-

· · [>l] E11tre outras; o Mon~alegre de nove-. 
cef.ltas toneladas, e cuja carga era a v:I!iana, 
em um milhaõ de cruzados ; a Rainha dos 
Anjos, que fôra roubada de perto de duzen-
tos mil cruzados, Vasco da Gama, e D . Joaõ 
IV. cada u·m n'outro tanto; Lord VVcllin-
gton, Montefeliz, S . Joaõ Baptista, alern de 
outros de m-eAor valor:. Os navios introduz~aõ
nos em Oi portos , disfarçados , e cu bertQs com 
ou..tras ba.,ndeiras. 

[u] Joaquim J?zé Vasq1,1es. 
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pan holas tin hão reconhecido r*]! Po-
rem donde. proced·ia esta enigrn:ih.;;· 
ca. inercia, e1u uma Nação possi;]Í-
dora de b.ons pot·tos , abund:ante 
das melhores . madeira,s , rico e m 
todos os generos,con~ as mais precio-· 
zas. mina_s de to'd0s 0 s rn~taes á sua 
d.ispozição, alliad.o d?~ G.ovemo~ Eu.-
ropeos, tanto da pr•Imem,l. como da· 

· segunda ordem, e cujos subdátos 
se. tinhão mostrado em diversas e-
pooas_. tão bons: soldados como opti-
rnos mar.ínheiros-? Dond~ procedia 
semelh~nte ahandon.o, visto que ·E'- ' 
r a de propozi,to·, que se. d.es preza-· 
va o promov~r a c-reaç-ão, e a,ugme!l..., 
to d'uma boa Marinha, irrdispen-

savel p:ua formar. a gloria, e bem 
(,st-a.r r~a Naçã.o Portu.gueza? Pro-.· 
c~dia da c.:rfún inoza indt.>lenoi·a, dos. 
t~.o_ve.rnat}t'es ,,· que"'(L~~en,dp seçlk_n-
c;la.r as ex.celltcln.tes in.,l€r.lÇÕ.es do ,me.,. ____________ ..___, 

. . . .. . ' . 

[~] Chegou a um tãô. incrivel desleixo ·~e, 
, seu..>;. devel'es o elo!' Govemauores, que os Pl". 

rata:; ~ irão á c ntradil;. do. 'Zejo, roub~r as e.m\ 
~.lr,caç.C?.i!S !, . • . . . - , . . 
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-]hor dos Soberanos ·; só cuida vão flh 
aphiveitar-se da suà munificencia~ 
e generozidture >:r enchendo:..ilie de 
prer:nios, e ho.qris , : sem tratarem 
de os tüerecer. · ' . 

Fàzia ·um · no"tavel c·btltraste a 
indolencia dos Ministros· com a pa.- · ' 
terna! vigilancia do Soberano. I-
zen{ou de dire~Los ·Qs generos conr: 
sumidos nas fa·bri·cas -de L isboà; e 
seu .lermo; isto é i aquelles consu.., 
initlos na sna laboração. Para este 
effeito 'de·vião aprezent_ar em Janeit· 

·ro .. de 1819. listas pelos (;.lht"icanl.es 
' assignadas, e reconhecidas dos ge'-
nei·os:, e suas quantidades fiara con-
.sumirem na· laboração de suas .fa'-

_- bricas. A'-vista destas rela~ões, e 
-do que mais ·se averiguasst~, se dif;. 
feriria ás supplicas, .devendo-se to'-
dos os annos repartir estes requeri· .. 
meiltos; 

Aconti:'CP.Il poreslé tt!mpo -tlin . Mdtte 'd':t 
s uccessó, que peüalizou um gréln:: J: ~ ~n l:a, d' 
J -d b . . 1 mrlawua. u.e parti o; e so rema~pe1ra saLts- "' 
faz as vistas de outro. A Hàlnha 
cl'Ingi<Úerra, e-sta f>rinc€za dV>t<ula ~ 

l 
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d.e adrüiravd fortaleza, e r(>zigtiã.~· 
"' çãó ft;chou o circulo de sua vital 

en rt·eha no Ü-ia 1 'i de No v. em bro,, 
depois .d'uma ~onga rrwlestia ,1 sen-
do tanto ua vida como na morte 
um objecto 'de geral admiração. 

E.J:Rei pro:. . A exportação de moeda da Ca-
h~~:aç~ue~ .. pital r,ar.a as outras Capitan~as, ti-
~1CJeda do nba ongtnado a Sua falta; que era 
Rio de Ja: mui prejudicial ás transacçilles mer-

. neiro pata cantis , e co_m pra de geuefos de 
as outras consurnmo ·hos mt>rca·dos. E1-Rei 
Capllamas; . . t t ' t . t , , .pezou . aí en amP.n e es as CJrcums-

·tancias ' prohibiu a remessa-; 'e 
.suspendeu à exportaçaõ da moeda 
provincial para as outr-as Capi tà-
.J1Ías, t>lllliJ'tianto se naõ realizassem 

. ·,as sau~aveis disp@z·iÇões, que esta-
,va ordenando para o abundante gy-
.J.'o de toda a classe de moeda. Im-
.pol-se ·a penna do perdimento de 

• I todos os cabedaes embarcados; ·e 
·as ·que sofl'ren1 os .desenca~inhado
r.es de ÍWI'Hl!)S púbJi.cbS, e maiidO.U-'86 
que os negol;iantes que tivessem 
~e fazer aqu.eldi;is re.messàs, l'ecor:-
r_ess~lii ~u; , ri1<eio .de .letras .sacadas 
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petorBafilCP·do B.ra;zU, sem qt:te este.~ 
pelo, ~amb.io -,_exigisse . p.rrmio, ou in.::-
tere:ss~. :~ ·~ . , . · : 

EI-Rei dezigrtoll a tidade, .<Jey Edital~~ 
Rio de Janeiro para .I'P.ZÍdir a tohl- bre os .~orrl-. ~ . r , .. fi ' m lssanos mJssao m1 xta ,• _i para as prezas t'l - para as pre-
tas de esél'avatul'a, e nomeou pa- zas de es; 
ra Commissario Juiz _, a Silv f'S'll'e cra\•:itura. 
-Pinheil;o Ferreira ; . DeptHado da 
Junta do Con1mercio, Agricultlt"-
ra, Fabricas, e Navegaçaô; e Com-
mis,sario arbi tro;ao Negocia 11 te Joaõ 
Pereira de Soiza. O Govenfo In1.. 
g lez escq~;heJl!\lQ, eé tihhP l}'-<i;lmetllo de 
Serra Leoa para o lugar da l'eziden-
cia da outra commissaõ, que rle"-
via, conforme o precltadn attigo, 
E's tabelecer--se nos setJs dotninios. 
8. M. F. mandou ;{Jiltl ta, qüe 
em breve consultasse as pes~ons, 
q ue jnlgasse Iíl<Ús idoneas_ pai'h i-
~em pr~encher em Serra Lf'oa os 
emptegos d~ commlssatios J iliz, e 

[ '*'] Criada em conformidnde das estíp-~fa· 
ções do artigo V I! I. da con vt-nçào de vinte .r 
oito de Julho de _mil oitocentos e dezesete. 
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:At~bitro, e de Se~re(ario, parll· for~ 
inarem, com 98 Côminissarios lngle!. 
zes, á dita Con1missaõ em Serra 
Leoa. 

·:Fi~ rio Toiio i. 
/ 

' ' . . .. 

' { 

.. .,' 
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