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L I V -R O XXIIL 

1 8 I 9. 

flecuza El~Rei accedet ds estipula .. 
s:ôes da Convenção de vinte ún-

co d' Abril de mU oitocentos e 
de:<Jesete feita pelas gran-

des Potencias. 

Um negocio do <jual djrectamPií~ 
te rezultava a dignid~cle da Coroa 1 
foi ultimado com honra por El-Rei, 
que sempre vigiou em exaltar seu 
poder. Conforme a rnaxima , ·e tom 

A 
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aHívo das chamadas Grandes Poten-
ias í~márão iObl'e si ajustar os nego-
cios da França com o resto da Euro• 
pa depois da guerra, em que todas 
as Nações tiAhão entrado; estipul~
rão i ndemnizações, que Portugal ha-
-via receber. El-Rei, ainda que não 
foi ouvido, accedeu. 

' Julgárão porem as mesmas Gran-
des Potencias ali i via r a França de 
parte das contribuições, e estipulá· 
rão, que a~ · outras Potencias, que 
nfío tinhão sido ouvidas nos ajustes, 
porem que muito m:.iis do que as cha-
madas Grandes Nações concorrêrào 
para abaterem Napoleão do auge de 
sua fortuna, cedessem das indemni-

• 1 zaçõPs , que lhes cabião. ~ 
1 Fizer~io depois. novo convenio, di-
minuindo-as sem consultar as Nacões 
intert;>ssadas . El-Rei conseque~te
mente ficou sobremodo admirado por 
sirnilh, nte (\onducta , e decidiu-se 
a recuzar acc der a este passo inde-
cot·ozo , f' contrario aos interesses de 
seus suhditos, e ordenou ao Marquez 
cle l\1urialva, seu Embaixador junto 
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tle S. M. Christiariissima, que sig·ni· 
ficasse ao Gabinete Francez, que lhe 
era impossível adherir a similhantes 
actos, nem ter part<~ nelles; e que 
insistia no cumprirpente- das 'estipu-
lações da Convenção de 28 d' Agosto 
de - 1817 ~ Poucas rezoluções tomou 
El-Rei que mais justificassem a pu-
reza _de· suas intenções, e o seu z·elo 
a pró da Ye.ntura gera_!; poucas rezo-
loções excitárão mais decidido rego-
zijo nos a man te·s da justiça ,· e da glo-
r-ia nacional. 

A R L~íva, e o Past.el, generos in- O Góvem~ 
dispensq.vris para uzo das tinturarias Portuguez 

· · . ~ promove a. nacwnaes, e que rmportao em gros- cultura da 
sas som mas, . <JUe s-abem do paiz, me: Ruiva, e 
recen, que a Junta do Commercio do Pastel. 
Agricultuta, Fabricas , e Naveg-a~ 
ção puzesse , em todo o -seu vigor a 
rezolucão d' EI-Rei de deis de Setem-
hn? d~ 1817, - mandando propagar e 
ammar a cultma deste ramo quanto 
fosse possível, porem e~itando a coac-
ção dos propt:ielarios dos terrenos. 
Encarregou -os Cotreged6res , e a~ 
Cameras .,do c.ui-dado dej o prol'nové-

A ~· ( 
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rE>m, e rara mais favorecer' e auX.i:. 
liar os e.np reh ndedores de tão ·ut-il 
estabelPcimento izentou os LPrrenos 
occupadus com , aqu ella plantaç·ão, 
as~im cotilo seus fruct os· , e as 'Ven-
d as , e tran por tes dos mesmos ~e 
(_Iualqu er imposto .ou epcargo póbli-
co por espaço de v1nte annos. A. Na-
ç i'io, que se pro pi'íe á ter. manufactu-
ras, deve app ropriar-se a maior gua-n-
üdade possive l de materias pri·rnas; 
que eutrão em sua compoúção. 

O ·Soberano ap rov eitava com sol 4 

a commn· .licito 3rdot·, e-v istas patern·aes é. vi· 
p'lcaç;lo ' a . ,. 

a c i 1 ita-so 

.Bahia com Vincantes quaPSCJUer occaúões que 
111illas C.e· proporcionavão os mPios d'engrande-
pes. c e r oi povos que vivi·<"ío sujt'·Ítos a · seu 

r eg1ime n 't e podião desenvolv e r os ele-
mentos de grandeza de seu nasce n ... 
t~ Impl" ·io ., ~ do qnal se gloriava 
cie 8 t~ r f wdador . O ·algodão , ramo 
favo rilo d commercio e lavoira Rra-
zilica , dava·se m11ito no tenitori() 
Bahia no , e 110 que t>st:í mtermedio 
al é Minas Geraes, porf'm a difficul-
ti ad<:> das cornnwnic::tÇÕPS j mped ia se 
Üra!llse partido d~ste v antajol:lo pr~ 
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rlucto," eobst ruia o gyroin te rno , que . 
p odia au gmt>u Léll' gratJdt>mente, por 
a bu ndar o terreno em objPcf.os d a pd:· 
meí ra necessi-dade , e ge-aerus . de fn-

. cjJ · pr> rm LI ta çào, US q uaeS proverÜlO 
fgua fm t'Hl.e a Bahia de lllan ti meu-
tos , pois carecia delles , an tes d e i>e 
~!.t e nde r a cu ltivai' o commerci o da 
comarGa dos I lhéos , e abrir faceis 
cumm un\cações com lVI inas G eraus. 

EI H. ei m'lo só a p prov,ou o proje- · 
cto, mas prem iou os novos col41 00S 
(a) conc ed en do uo Capitão Ge nPra l, 
Conde de P a lru a , que pudesse e n-
'Viar para povoadores os so lda dos i n-
validos o.nerados de fa nü li as 1 q ue 
lhes parccess<b , deúgnandl{-ll:eg le r· 
11as para pl~ ntações , e ~s qu aes lhes 
Éca rião per tence udo' e a se us sue-
cessares , de pro pr iedade , s c rr d e-
p e nd enci a d as íor inalí dades pra1 ic a-
das nas Datas Sesmaria~ , que n:lo 
fossem as d:u demarcaçõ-es, e est as 
gratuitam ente, ile rvi ndo-l hes de l i-

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

(a) Por Carta Regia de 11: de Jan\liro, 
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tulos de propriedade. Dimittia-as do 
I\ serviço, quand9 no ~m de tres annos, 

por infuqllações authenticas , mo~
trassem que tinhão form;;tdo seus es-
tabelecimentos em lavoira, e que se 
aehavão fixos e arí·aigados nas po-
voaçõPs, e para que os pudessem 
beneficiar lhr:>s dava izenção de ' d~
re i t.os por tempo de dez armas. Aos 
(:olonos paizanos tam bem se conce..-
det·ào izenções e. -meios capazes 'de 
os convidar pnra concorrerem a rea,. 
Jizar os grander; bens promett~dos. 
· A nova colonia foi estabelecida. 

no Rio de Salsa, e ás . primeiras fa-
mílias se.mardrão terre nos para cul-
t i vare1\11 , e se lhe~ p1•oporci.onárão to .. 
<los os\ soccon:os que trjl"narião ven .. 

I , \d turoza sua ~Jtuaç ;1o , pon1
, o-os ao a-

hr.ig-o dos Bp tecu\Jos. A inda que . a 
Província. da~ Bahia seja mui . reLa-
]hnda por gra rles r\os, com tudo, os 
colonos nenhuns tran,_sportes aehavão 
para suas nwr~ador.ias, e erão obri.-

J gados a viajare m p:1 r terra, o qne 
torn.:J.v;:l. disJ)e n·dio~o e demorculo s.eu 
trajecLo e negociação., 

I 
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Como se a natureza houvera pre-

visto, que as duas mais importantes 
cidades do Brazil, lPI'Í::'io um dia ur-
gente neqes:sidaue de communicação 
por agua cor_n o interior, vem o Jí-
quitinhonha lançar se I)O Oceano com 
a decomina((ào de Belmonte entr-e 
Porto Seguro e Ilhéos. A inda que es~ 
ta part~ da sua costa seJa a que é h a 
mais tempo é povoada, pouco mais 
de vinte annos haverá que se ccnhe-
ce a verdadeira origem do rio que ,. 
conduz as producções dt!l Minàs-No-
vas para os. portos de .S. Salvador e 
R i o de Janeiro .. Mais para o Sul, di-
minuem em numero' os grandf>s ri os. 

E' axioma que a facilidade das. 
communicaçõês é urna das PfÍilleiras 

1 e mais sólidas b<lzes da prosperidade 
dos Estados. O B{azil foi, pe-la natu-
reza, ' mui favorecido tlehaixo deste 
ponto de vista: rios caudalosos e nu-
merosíssimos nascem ·no inlerior, e · 
vem misturar suas aguas com outros 
tanto ou mais farpigerados, e .;lepq-
zitão seu~ tribulos no Oceano; mas 
nc1o basta, cumpre que os homens 
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rf'un~o seus ~sforços para aproveita~ 
relll estas incalciJiav cis vantàgens. 
Em muitos lu gares é ·neces. a rio que-
brar grandes massas de roch edos que . 
interrompem o curso das aguas, n'ou-
tro8 dar maior larg·ura. aos canaes; e 
p absolutamf:'nte iBdispensavel abrir 
c~minhos: não fallo das pontes, das 
'-calçadas, dos portos, e de todos es-
ses · tl:abalhos que\ são consPquencia 
d'uma Jo11ga civilização. Indicarei os 
~1ue são ve rdade)ramente indispensa-
veis para 'dar' ,alguma importancia á 
Agricultura,. espaU\andó 1uas pro-
d N I 
ucçoe~. , 1 

Do ln gav donde se ' fundou a coio-
nia ao Jiquitin!JoJJba p~uco dista, e , 
Jogo pt1oxim1.l fica a Cacl\oe ira do Sal-
to Graade, qnde as cant\ as receHem 
as cargas ~l ' slVhneiros, sem ser jJre-
cizo~ anas ta· \~Ls pdr terra como até 
enlao se prat!lca v a. 

DP.nominotl-se Pa lma o 'i'iOVO esta-
belecimento: a amenidade de seu di-
nu, a abundaJJcia de caça e peixe, 
e o~ caractéres d·~ fertÚi .daJe ti:z: Prã-o 
~sper{lr que se hav~ã~.~~ dtt colher pi·,e-
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ciozos rezultados do trahalho' e ate is 
J1roductos das fadigas em terras cor-
tadas, em muitos senlidos, pPla tor-
tuozidade dos rios, e seus ]mmensos 
braços, sem, com tudo, serem alaga-
diças, ·porqu-e as aguas nfio debord:"ío, 
nem aJ!i se clepára com o mais terri-
vel flagello da lavoir;t do Br:'1zil, que · 
é a formi-ga cbq!nada de mandioca, 
a qual' alem da nerda que cauia' 
rouba metade do tem po aos braços 
que cuidfio em extermina· la. 

O Ouvidor Antonio da Silva Tet.., 
]es, hatAu o ü•rreno (dando uma le-
g11a de fundo ás terras dos colonos ) 
e foi dar coru uma lagoa semicircu-, 
lar, bordada de lindos oi tell'OS, e á 
qual se seg·uião duas mais pequ enas , 
e nestns l11goas achou port os J!)Ui lim-
pos, e signáes ele que os Botccudos 
allí vinhã.o pP.scar, mas nunca ap pa-
recião, porCJlte fogem para o centro, 
e se assusU'io, n{io deixando veiltigios 
de plantação ou habi ~ações. 

O rio ·salsa é preciozi ss imo para 
il lavo\nt, porqu_e por elle transpor-
tão os colonos l)ara a .Bahia. seus a1-
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godões, e o porto de Canavieiras (que 
éparaJiquitinhonha e Salsa, o que é 
a Cachoeira para. o a i o das Contas e 
Campos) facilita o comwl"rcio. Ver-
<Iade é que o terreno contíguo não 
é proprio para a cultma (como todas 
as costas de m:lr) mas fav orece a ex-
portação de seus produptos (a) . . Não 
é sompnta a fértilidade qut> faz pros, 
pera r um paiz: · sua pozÍ ((fio consegue, 

-muitas vezes , rezultados pasmozas 
d'augmento e ventura, quando o. pa-
triotismo, o genio laborioso, -e a mo-
ral dão as mãos e cami:~hijo d 'acor-
do. Os fastos antigos e modernos of-
ferecem, a cada passf , exemplos, (]Ue 
comprovão este racioc ' nío; porem o 
mais\ admira.vel é o . (]U f. aprezerita a -
Hollanda :, apenas livre o jugo iusup-
porlavel 1JI~ Nerw hespàn,hol, pobre, 
devastada, incu!~a, árida , com os 
cadafal~os as fi< gueiras ,gotejando 
sangue, e esperando a cada passo ser 

\a) Pn·li" dizer•se' que este , terreno era 
novacnenle-de:; cu u er1to. 

\ 
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tragadà pelo mar, eleva·se corno por 
encanto · a~ cume da opulencia e po-
derio, e aproveitando sua vantajosa 
situação para o commercio, ,constran-
ge, dentro em pouco , se.us a t,Jda-
zes oppressores, que escarnecião por 
haverem dado um passo tão heroico, 
a implorar a. · paz: o pavilhão hollan-
dez fluctuou vict.oriozo em ~unbos os 
hemispherios, tornando-o respeitado 
e temido os Mauricios, os Tromps; 
e os Ruvters. 

O Monarcha Portuguez não igno-
n v a que sem premio e castigo, des· 
fallecem e se anniquilão aQ NaçõeS', 
e que são' as suas mollas primária~ 
sobre as quaes gyra a · machina poli ti .. 
ca, pois se ó primeiro esümilla o be-
nemerito, o s~:•gundo escarme.n,.ta o 
malvado. Apressou-se em remunf'rar 
(a) os Indios do Ceará, Pernambuco 
eParahyba; quernarchárão,em18I7, 
contra os rebeldes, que tinhão etfteituá-
do a R evol.ueão em Pernambuco na-
que! I e anno. Izentou-os de pagarsubsi-
------·----------

(a) Decreto de ~I} de Fevereiro de 1819. 
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dio milita r estabelecido por C ada R f'.: 
giade t5d ei\1a iode 1654;emoltJOJ~n
tos nas patentes, e 'JirPilos de sc llo , 
e ordenou não fossem f~bl·igados a ra~ 
gar CJUOtas de 6 por c-e nt o , ou ou~ra 
similhante , a seus dir t>dU!'f"S , aos 
quaes mandou estahelecer ordenados. 

Estes e outros qt.ie taes procedi-
mentos erãojustos, e se ti vf'Ssem siJo 
postos em acção, com vigor e ene rgi a, 
já o. Brazil se acharia e:'ilensamente 
povoa~o; mas o ru ethorlo quP- Antes 
se seguia era diamotralmentf' oppos-
io ao. que s.e dev ia emrregar para se 
conseguir o fim~ converter IAdios an:.. 
tes de civiliza-los, c! ' Íxand o-(ls e ntre-

- gues ao cuidado d'lwmen s se 111 res-
pons'abilídade; t>Ís a pPaxe errada que 
se se~ui:.t ·dessem-lhes, pri iUei ro ; idéa 
do Co(hg:o civil, poi-s se d .. JJe se agra-
dassem ab ' ·çarião com pra,zer o Reli-
gioso, pois rn.ciocí h~wião que a Religião 
do horn e mo justo ni pótle ser contra ... 
dictoria. Ir povoando um paiz nas-
cente com eacravos é querer em re-
sulúulo. qu.e el!e rJ;Io p.rus pe r-e, e en~ 
volvô.-Jo e<n situação p~ri-goza. O me-
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lhor é estabelecer um governo recto, 
e protegê- lo por boas leis bem ex e cu-
tadas, firmndo na inviolabilidade dos _ 
bens e p0sso0ts. Com este unico prin-
cipio posto em ,vigor crescêrão os Es-
ta~os O nidos em povoaç~o; e conse-
quentemente em felicidade . 

. . V oi temos agora a at teri<,Jào para a Lórd Co~ 
luta re nhiniss ima; que se passava nas ck:a~e - da 

. . C I . f.l ' A - prmc1p10 a. ant1g-as /o orllas tspano- rnerwa- suas · belli-
nas. Depois dos ajustes feitos entre c:u opera-
B11enos- Ayres, e Chili para a inva..., ções mariti-
zão e li vra menta do Peru . sahiu mas contra 
I d' C J d V 1 · ' · os Hespa• _,or oc uaoe e a.paratzo com a 1 · 

1 J . I 1110es. suaesq uad ra a14 ce · aneJfO(el819, . 
dest in ::w [lo-se a Ca]n;Ío de Lima a fim 
de destruir os vazos de guerra Hes-
pai1hoes , como pr t> liminar do rom-
pimeuto das hostilidades. T enciona-
va depois Ít' · a Tacalrnano, impor-
tante w aça, que o Vice Rei queria; 
a todo o custo, conservar. O Governo: 
do Chi li nomeou para rezidir em Lon-
dres corno seu Agente, o s·c ti l\1 ín ls-

. tro dos NC'goc ios Es trangeir0s. (a) . 
----------J.-.--~---

(a) Lord Coàrar1e , abandonando·sc a LQ• 
1 
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Viage phy· Mostrou El--Rei ·de Prussia -qua:n-
lozofica do to dezeJ· ava promover o adiantamento 
Barão Ale· 
xandre das luzes, favorecendo as Scienci(;ls, 
Huml>oldt e ernprezas, ·que lhe dizem respeito. 
protegida Conferiu ao Sabio Alexandre Hum-
pelo}l.ei de boldt uma pens!lo durante sua via-. 
l'russia, gem phylozofica á .Peninsula, e Ar-

chipélago Indico. Este ];omem cé-
lebre tinha já , pelas su<ts viagens· 
na A merica Meridional , e pela ex-
cellente obra etd que registrüra · seu 
fructo, ganLado fama ·, (jUe redun-
dava , não menos em gloria do seu 
paiz natal, do que' em vant:.tgem das 

,. Sciencias. O Rei cor feriu-lhe, duran- · 
te cinco annos, 12~000 dollars d'oi-

-,--------
do o à.rdor Je seu genio i_wpetuozo , quiz 
R_tacar ~uas\fragata,s lnglezas, e to~ar. v a-. 
t1os naYios mercantes da mesma Naçao, que 
tlflhão a seu ~ordo ·prp.t:;J. H espanhola remet-
tida Je Lima para Ht:spanba. ' O Governo 
do Oh i li oppor.~se, por não querer dar rno-
tÍ\'O de queixa á. Inglaterra, pôr mais justi-
ficado qu e se s11ppozesse o fr1cto de tom;H 
e;la propriedade iuírniga a b01do ~·um vazo 
neutra~. 

\ -
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ro ann uaes , alem de todos os instru· 
mentos malhematicos, ·e phyzicos ne-
cessat·ios para as indagações: estes 
instrumentos, porem , ficarião; na sua 
volta, rle propri edade ao Estado, e 
serié\o depozitados em lugar proprio . . 

Um ramo das descuberlas empre- Empreza-
hendidas pela Grã-Bretanha , tla9 de. descu- · 

·~ A- . · c. • I d'd bnmento reg10es rt1cas, 101 m4 succe i o. mal succi• 
O Command:Hlte Ross do navio Do- dida. 
rothea incumbido de a realizar, rezol-

/ veu dezistir da sua empreza qe che-
gar ·ao Polo do Norte, e vo!tou para 

. Inglaterra com o navio Trent, que 
ia em sua companhia; · mas promet-
teu renovar suas tenta li vas no ·proxi-
mo veri'io , em oircnmstancias que 
esperava .mais favoraveis, em conse-
quencia d'ob!lervaÇõcs feitas duran-
te aquella navegação. A. maior lati-
tude a que chegou foi a de so.",, 
20', Norte em 120 de longitude Lt>s-
t e. Tentá rão proceder para o Oeste, 
• as achá rfío Lal qu_antidade .de gelo', 
que não - puderão passar adiante, e , 
aconlecrrr isto no nwsmo lugar em qna 
parouoCapitãoP.hilippsem !773. Um 
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c:los navios sotTreu gran de damno sen.-
do apertado entre duas · montanhas 
elE' gelo fluc lnante ; e a colli~ : 1Õ foi 
taõ gra nrl e , rtue o navio ficou sus-
p euso f(5ra· d'agua , entre as duas · 
massas de gelo, e com grande diili· 
culrlade se d esembarasou. Exrilorou 
todas as par tes da Bahia de lhfiin, 
e :í excep c;aõ d'ai).!IJUS erros f ' lll Ja .. . 
titudes , e longitudes, qlie se eli1erL-
íHraõ, av t· riguou-se ser corre r.t :t a 
descripçaõ que daquella Bahia f~z o 
navegador , que Jhe deu o nome. 
Fica , por tanto , ·fóra de toda a 
duvid a , que naõ existe passagem do 
Occe~ no A tlanlico para o Pacifico , 
p e lo Est reito de Davi~, e Bahia da 
BafTin; sendo esta bahia cerc<'tda por 
te n a. alta , que se estende para o Nor-
te até a latit ude den:, 55',; e lon• 
gitude 76." Oeste. 

Esta expPdit;aõ , costeando todo o 
i ntt>rior da Bahia, fez muitas obser-
v~çt1t>s curinza;;, e de arou com uma 
Na<taõ, que lwhita as 11Pgiões Arti-
cas ent re as laliludes 76." e 713.' E s-
ta gente suppunha, que todo o mnn-: 

, . 
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ào pa"ra o Sul era de D I..! Ve; r!unca 
tinha comido dos fruclos da t«>rra; 
nt>m tinha ideia de Deos; ne11humas 
guerras havia sust€ntado coin outras 
paçõf's, e seu~ chefes se 1mppunhaõ 
Monarch-as do Univérso 

Esta primeira observaçaõ é pro-
vav.ehnente inexacta. Os Groelande· 
zes saõ da geraç~õ dos Esquimf'aux, 
que habitaõ ao Norte da Bahia d'I-Iucl· 
son, e provavelmente se achará de. 
_pois , que esta tribu Artica é da 
mesma linhagem. Os Groelai1dezes 
sujeitos á Dinamarc;:t tem sempre 
fallado de uma tribu, que habitava 
mais ao norte d.o qoe elles. · i. , 

A França, e a Inglaterra t.ratá .. Urliaodà!O 
raõ como Nacões cultas,· de unir as d~asop~ra• 

' N • • • • ' çoes tngo- · operaçoes tngónometncas, porCJlle se numetr icas, 
medíra um arco de meridiano de mais porque se 
de 20 gráos de extensaõ; os Go_ver- inedíra um 
nos de Din_amarca, e Hannover man- a_rc

1
? de me• 

-1 ' ~ • t d n c tano• uarao, porem , execu ar uas novas . 
mediçÕélil terrestre~, que tambem se 
t:miraõ. Schúmeches, Astronomo d.e 
Çopenhague foi nomeado , pelo pri· 
ineiro, para medir oa quatro gráos de 

J'om. XI. .:u 
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mt>ri(lian0, e os quatro g-dos de lori~ 
g·itudP, (jllP conq>n.:hendí;io o te'rri- · 
toriu I in:•ma t''fLIPZ. Esta operação 
er~ unida á medição dos trez gráos 
de mt>ridi<tllll .PITI Hannover, confiada 
ao cuidado do d~lebre g-eóm{'tra Gauss. 

Campanha Não cessava C'nlrf' (;mio o frao·or 
B ,. ' ' ~ 

entre 0 I· das arenas Pm as novas R epublicas for-
var e Mo- ' .J l 1. 1., . ~ t rillo. rnauas 1 e< IVf'rsas , PgJOPS per encen-

ü •s anteriormente á llespanha na A-
Dlf'rÍca. A fortuna, porf>m, ora se mos-
trava favoravel, e por esta tnt>sma con-
ting-eneia de sm:cessos, g·emia a huma-
nirladf', last im:~ndo a desolação, que, 
acompanhada de t.odai as forltlas. gym- _ 
va p(J r aquellf's lindos paizes . Morillo 
]izong-euu se" de t.er felizmente ence-
tado t\ campe~nba, p1ssando o Arau-
ca fraca m~nle (léft>nd do e fortifica-
do; ma · ht>m de prt>ss~ se vil) obri-
g:.do a perman\.,cer em iuacção, por 
t!Siar Íl'l't>Zolut.o ácerca do lugar onde 
ÔPvia <fpscarreg·ar os golpes, pois via 
toJo o paiz eu1 complt•ta insurrt>ição. 

Novas leis A A !!ricultura t> a c'auza pública. 
fixan do :o- derllandav{íc elo Monarc!Ja Portugue~ 
no~ ponLo' u1ediúas e pro v i<hmcia:s que pro mo-

> 
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vessem a utilidade. 1\Juil.os pon tos de d~ legisla-
jurisprudencia admittião nrbitran a ~; çao. 
interpretações contra rias ao f•s pirito . 
salutifero das leis: tix.ou, pois , pur um 
ALvará de 14 de Ma~çci ~ i nt elligu n-
cia destes pontos, áccrca do uzo das 
aguas em canaes e levadas, e da sua 
construcção em benf'ficio geral, de., 
clarando as Dispozições do dito para-
grafo transcendentes e geraes ao Hei-
no do Brazil e Domiuíol> Ultraruari-

1 nos. 
A Providencia abencoou neste A Prihce-

t empo o consorcio do J>rinc,ipe R e al ~a Rea l dá 
do Reino Unido com a Archiduque- a l_uz u{na 

d' A . I I 11 'Ih Prmceza za ustna, f an<. o- 1e uma h a, · 
que veio sella r UiiJa tão feliz uni5o, 
e funtl,amenlou as esperanças d_a Na-
çãõ.. . 

Para raciíitar 'as communicaçõPs Erecção de 
e o c.ommeréío intemo eri g- iu ·EJH e i Iiovas Vil· 
novas Vill~;ts (a) uma 1111 ft·eguezia ·da la s noBra· 
Cachoe ira · da Capitania de ~. Pt>dro z•l. 
do Rw Grande do Sul, com a deuo~ 

j ----------~.....-----

(a) Alv·arâ de ~{J de Abril ~ . 
.B 2 



n1inação de villa nova de S. João da Ca .. 
choeira ., desmembrada do terri lorio da 
\'i"! la do Hio Pardo, a -q1.1P. pertencia, 
crea.ndo as justiças e <:>llicios necessa-
rios, e outra no sitio ·e povoação (l'e S. 
Domingos da Praia Graade (a), do 
termo da cidade do Rio .de Jnneiro ~ 
com a denonúnacão de Villa Real da. 
Praia Granqe. N.ão escapou ao Sohe-
rano a ·necessidàde de legislar devi~ 
dá1ilente ,para estas colou·ias ainda . 
nascentes ·: esmerou-se nf'ste assumo. 
pto por c~n-aid e'ta r ·q ne o Bra.zi I abrí-
J'a U!J1a época de felicidade pelos acon-
tecimentos que se' revezavão. . 

Prõsegue a Em q ua,nto ião recebendo perfei• 
gn e~ra com CãO 'aS ÍnSl.ÍtllÍCÕPS civjs SOCC80Íào-se 
A rt 1.g as , e • , I ( ' . ' 
raciocin:-t- uns ao11 outros os acontecimentos bel-
se ácerca. )icos com o p~rtidario Âl·f.igas, e•posto 
·della, que a J~ta nào li'nha cara'ctéres da 

renhida, com tudo, Pra longa, e cau-
zava da ui fiOS iocaluulavPis por animar 
o corso ex rei do lebaixo -da bandeira~· 
da·quelle chefe, e que levou o com-

-----L-------
(a) Alvarií. de lO de Maio, 
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mercio Portug:uez q,uazi á st1a . com-. 
pl~~a mina. (a) 

Com pe.q11 enas esc?ll'arnuc;as con-
tinua v. a a guerra no Rio G r<m.de do 
Sul, sendo a mai..-3 consideravPI a que 
se travára perto_ d'Ot01'g·uez enr 6 d~ 
Maio, ond-e o C;.rpiUío Bento Gonçal-
ves <leshoç<) u um corpo de J$ ' ho-
mens. O Coront>l A breu perseguia ao 
mesmo. tempo a columna. que p:lss;(ra. 
o Parateny, combinado com o Conde 
da Figueí ra. , Capitão Gener.ô.l da 

. mesma Ca.pitania, o qual ocoup:íra 
S. Luiz. para ir sitiar S. Nicolall. Sou ... 
be Abreu que. o inimigo se ad1av.a ;).. 
uma legoa de distanc-ia, e rezolvell 
d.isputar-Jhe ã pa~sagem do ~tacoru
b.y, e reg.rqssa l' depois. para S. Luiz 
CDIIl grande porção de bois € cavai- _ 
lo~. O. ataque fui dado com valor e 
acerto, "e per::;eguidos os Artignenbos 

~----· -----::--.. -. ---.. 

(a) A tal pon to chegou a aurlaG,ia dos 
Corsarios; que vle râo fund ear na foz do Té· 
jo, .insuhani'lo . a bandeira P oítugueza, e-to": 
Ulando embarcações me$mo ~ ~ua v.ista. 
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com denodo l0márão fuga desordf'na.O· 
ela, e acollH~rilo-PSe a um mato, que 
t>slava 'nil sua rt-•ta:.{uarda, e por on"!' , 
cito fug-ia André A r' figas indo jr\ feri-
do: pt->rd:Jtt 300 utortos, mais de 100 
prizicmeires e nt ui lo g~do, Teve .Ju-
gar esta 1\CÇ~O ~ 6 de Junho. 

V e rHlo-se , por este successo , ·o 
Conde mais desassorrthrado, marchou 
a sili;1:- S. Nicolau; 1'1as sua marcha . 
foi retardada pt->la passagem do Pira-
jrí, nue se tornára mui caudaloso pe-
Jas lllltit.as chuvas que ~avião cahiúo, 
•~ 11g-nwntandu u çmbaraço estarem os 
cavallcs can<(ados pelo trabalho, máo 
p~tsfu !:' ruint tf'l~1po. -~ó cbegou dian-
te de 8._ Nicolau a lO ~eJunho; mas 
com . cr~nde pasmo e sl!lrpreza o via. 
nb:tnd\mado ror ter sab,ido p.recipita-
dalllent'e a guarniç:1o , e passado o 
Urag·uay er :S. hidro, dist:wte trez 
}Pguas: est~ movip)ento foi eflectua-
do pi!'l'a se ryllllÍrem José e André 
Artigils e Cahiré, e penetrar(>OI pe-
lo lerrilorio BraíCileiro, invadindo e -
;ua:!f•llando , sendo , mutua o auxilio, 
'l ue <tuerião l){ellL~r--.se, e procurando 
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,eonstrangcr Curado .a vol tar ao con-
tint;'llle, f'('r r:w ver ap••rado ~-'111 S~-'11 

territorio em cu"s"'l''~'• c •a · de Jllano-
bras vig.Hozas. Este plano se fustSe 
exeeul.ado lraz.i,t cou•sil!·u o dt>stro~o 
de CurrulrJ e .4/u·eu po r licarem co~
tadiJS um doo11t.ro; l"lle foi, ni'ío obs-
tante , transtomado por o seg·undo 
destt>s G~"•wra es , fi ue a poíou o primei-
ro passando novamente o I bycuhy, 
e postandost> em Arapey promp to a 
obra r sobrt> si ou d' acorJo , e de~ 1111- · 
guindo-sP neste genero de glll"rra, 
que JepenJia lotalme,nle de p~rfei
tos cotlhecÍI[]Pntos lol'af"s. 

Artíyrt!l era clt>mazi adamente am-
bicíoio de mauclo e Jlodet·: se u ca-
~;acter altivo o iud IIZÍa a rPcnzar em 
tom arrog-aniP a pr(lp•>Sta qne . lhe fi-
zera o Governo de Buenos-Ayr.es, o 
qual, consiJerando que an.bos d rfen-
diiio a mesma Cauza, Jhe tle1110 0SI l'tlU 

a nt>c••ssidade· de s,.. lig.tN'Hl e1\1 aiJi .. 
· ança ofl',.,.llsiv~ t> def~ ns1va, a tim de 
repellir ... m algnm t:HJb tlo ataq·uP de 
seus antigos do111in auores . Ari1.gns 
fmppoz; qu~ ~~~te pa11so zseria uu1 dt~'! 
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zar, e sacrificou a este vão ronduno11 
aeus mais i1nmediatos e caros inte"'l 
{8SSl'!l. 

Mas o Gover.no de Buenos-Av-. 
1·es esta v~ decírlido. a declarar ·a 
~·uprra aõ do Brazil, pois queria a 
todo' o C<<•:'t.o impNhr a ent-rega de 
Monte-Video.,. e receíava que, che· 
g::~nclo a expe.di<;âo de Cadiz· , desti~ 
rtada para a,qu e lku1 paragPns, ·fosse 
mettida dé posse· dt>ste rico ierr.ito.,. 
l'Ío , . o qual é uma excellente poziç~o 
çommercial, e qúem a possuir podt>-:: 
1·á ja cta r se de flominar a navegação 
(lo Rio da Prata. Et:n raziío · destes 
:molivos. e p.or tt>rnerel quP viesse a 
j)e rig-ar sua existencia pohtica, re.-:-
.zo!vêrao os de Buenos- ,(yres mover 
guerra ' aO Governo Portuguf'z até 
çonseg·uir ue e·edesse 1\'lontevideo ~ 
não pôz em o,bra s as ame~ças por o 
cerliticarem 1l1e qu e. , f>.m cazo, da vin-
da dos Hespanhoes tomaria o Exerci .. 
to Pór .tug·tJez pil .lido contra eHes ;-mas 
o certJJ e que ; de si milHa o tes contl"sta.-
ÇÕPq [)Qlit icas, nenhum;~ utilidad e pro-
"in_ha au Rei.no p~los \~acriiicios , q.u~ 

.\ 
í 
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~x1gia .P1l1pobr6-cendo a~ fi nanças. Da-
remos novos d e talh es suhrt> esta g uer:. 
ra .' E~te estado dP coiza~ pt>rnwn eot> u 
rlurante algum tt->utpo ll'un111 s ituação 
que• permitt.ia se fizesst>nt <:vnject.uras 
incertas. Achava-se n '-uma espf'c ie' 
de bonança que fa zia ~s pl:'rar furioza 
tempestade. O impulso veio .tia Eu-
ropa; mas se tivesso sido tle ífe rido 
era d'esperar q~e dimanasse d' A me· 
rica: tanto ·se havia aproximado a 
crize: os cálc·u.los dos Politicos pen-
i3adores ·não pe>di ão falh a r. 

U n1a ohra. do maio; irllle(!'avel pro- Concluem• 
Vf'ito , e que a pro..;Jw ridade d'um se uma es-
t ão rico paiz altame ntE' reclamava , trad a da 
r · 1 · J j J I d villa de 10 1 con c.mt a em 9' (e. IJII JO e 18 19 Campos ' 
tendo Sido C OJllf'((IH]a ~ ~~~ J 9 J 7 . Era para o Rio 
es la uma estra da abed a da' vill<1 ele de J an E> i-
Campo~ para oRio •: .. Ja nf' iro , van-ro , e ou-
taj·oz issima por mui tas cauzas. tras ohr<ts 

de recon he• 
A PI'Ovincia de Ca mpos era fJila- cir! o pro• 

zi vedada aos povos · Jifllilro phes f j3 veito • 
. por cauza da oppozi ção dos I ndros, 
j:í pelas ·fac ções contenc iozas e mo-
n opoli os dos pri mei ros e pouco cu~o-
1\lOS ahi domiciliados·: tudo ·~:no a re-
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<luzia a Iangor, que a fazia quazi 
ignorada e desconhec·ida. Atravt>ssa-
da toda por pant.anos- immeu:sos e flo-
restas espessas e cernu.h1s, es·condia 
as preciosidades que a Na tureza 1 
próvida e libera.!, com e lla rf'partíra: 
.apezar desta abundancia era para las-
timar que nio rernUl !<>rasse os suores 
do Agriçulloi" que a dezejava devas-. 
sar. Seu fraco commf!rcio se Jimi{a-
va meram en te ás povoa'çêit>s· marill-
mas por terem alg umas commodida-
des de navegação , e este se circums-
ci·e via aos ohjectos de pri mei ra ncc'es-
sida, ficando o iul e iot como n'uma 
especie d'apathia morta!. Porém os 
melhoramentos e!feit ados para agi-
tar este membro do or po polirico, 
fiz(~r5o nasce r ' novo Sol para aquelle 
horizonte, borbullt<trão novas fon tf's 

_ fle i·iquezas, e todos os rar11os dv ven· 
""·'~ tura ge ral receb~rao igual impúlso 

· v-ivificaute, de modo que os mt>smos 
povo~ prestá ·ão coo)leraçào , por co-
nhecerem qne era e·m se u beneficio 

-que o Governo se_ afadi~·ava. 
Con·tão..,.ie J 2 pontes com .a altura 
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e bazP. que os pantanos e l11·éjns exi-
gião. De Ca1.npos segue até Harcel-
los que une o c.ampr, do mesmo no-
me' com uma ilha fronteira l e desta 
a Capororoca que contintb até o Hio 
de Jesus. Na ilha do Luiw ó (jlle se 
~cha a principal que cotumunira com , 
Pindoba e Quilomba, fif' cujo ~jtio 
con tinúa a f'St.rada sem estorvo algum. 

Desta maneira poupào os \' iajan-
tes doze lt>guas de caminho, evit:ro 
a barra do Furado, pet·i~· < , za pelo im-
peta d~ts agnas no tempo Jas cheias, 
e incommoda no tem;m da secca, 
porque se tapava, e se innundavão 

. os campos circumvezinho · : f'm tal 
cazo experimenta vão gr:1vissimos dam~ 
nos pelos t.rabalhuzos p~ulsos que se 

·formaveto. Tambem eviti'lo os areaes 
e iitios dezertos que obrigav~o os via-
jantes a marchas forçadas~ ficou fa• 
cil o comn1.ercio, e abriu provPif.oza 
cõmmunicação com Mat:ahé e Cam-
pos. . .. 
. O melhoramento phyzico.df'ste fer-
ti~ torrão regozijou asgaz os bons pa-
tnptas; aquelles que niro se entreg·ão 
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a um vergonhozo eg·oismo. l.impo~ 
os cinco rios principaes, tidrão apla8. 
pára a tavoira quazi t.rint.a legoas de 
bom terreno até a! li inerte, maninho, 
e submerso no lodo , arrastado por 
oaudaes e perennes ionun~lações. 

O rompimento d'.uma nova es~ 
trada para se comn:IUnicar a Pro .. · 
vinoia de Mina~ Geraes até o rio 
Pomba , quazi na foz do Parayba., 
dotou de furte electricidade as cau-
zas seg·undas para fazerení sahit· do. 
cahos os elementos de prosperidade ' 
pois assim ia rect!ber vida e alento a 
Ag-ricnllma, a lndu.stria, a Povoa-
ção, e a Policia, dà.s quaes, esco-
radas na boa moral, rezulta a per--, 

. fet:tihilidade social pe,lá trava_(;ão d~ 
rel ;u;o~s mui f4lce is e frf•q uen tes com 
os povos, ~ r1ü e m toc&ra primeir:) o 
vemjz dos' ap urados costumes das na•. 
çfíes cultas. (a) 

-----. -------~ 
(a) Fi zrrfto-se outras estradas , repará.-

rão-E'P. as f]lll! o car('c ~ão, dev assárão-se ma-
tas ~irgen:; J stfp-cr.:uiio-se oL;laculos 2 que 
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Tinhão-se suscitado düvidas ares-- Ê' favote- · 

peitó da intelligencia da Leg·islação ci~a ~ A-
a favor dos mineiros e os trabaluo,s gncnlt~ua 

· d N • ' b' I d . ., das Mmas, · e <]Ue esta v ao wcum H os pa ecmo 
consideravel derrimeuto. Para que ~ 
l1aja bom Systema e Regi meri eco-
nomico é forçozo q úe todos os ra-
mos administralivos caminhem ãcor-
des. 'Fixou (a) a verdadeira intelli-
gencia do prtvrlegio concediJo aos 
llJÍneiros, e das palavras - e mais 
pertenças .das lavras - que devião 
ente.ndei'-se pelas cazas da sua viven-
da, e lavras, ofi.icinas indi spensa-veis 
á mineração , moinhos , paióes em 
'que se arrecadao os mantim entos pa-

. ra a escrava tura. , os mantimentos 
nelles recofhidos, os nnima~s de tra-

. balho, como coizas inherentes :e in-
dispensa v eis á laboração e costeio das 

'· --------------
ao pr incip io, ge rárão Çlesacoroçamento, c~n
~luírão•se encanamentos, e por meio dé vai-
las, e sargetes, deseccár5.o-se pantanos e . 
terras enxarcauas. . 

(a) "Por Lei de 8 de lu.Jho de 1819. 
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m esmas lavras, devf'ndo os mineirol 
aprt>ZPntar cert iilõPs ]P.g·aes; em comó 
enl rào com o o1.o uas .respectivas ca"' 
zas de funJ 1ç iiu . · 

•· Promove· Bem conbecião porem os Estadis• 
se ~ emdi· tas r~fle x ivo~ e experimentatlos que; 
graçao a · · r t: 
Suissa e por mu1to que se es_,on ;assem em 1e-
d'outra~ licitar tlm pa iz quazi des pl,voado, 
~artes da tudo seria inutil ~lll quahto a povoa-
.Europa. ção branca e livre não ·excedesse ou; 

p e lo menos, igualasse a povoaçilo ne"' 
gra escrava. ·E ra nPcess1lrio · ir gra-
dua lnwn le gr:wgeando colonos, e por 
meio d'uma administração justa e 
euergica fazer-Jbes amar a sua nova 
l)atria; mas, por desgraça, o Go-
verno 1Brazileiro foi rnui~o mal secun-
d ado em suas vistas por agentes. ve• 
n aes que ·compromettêr:ãà seu cara-
cter em pai zes estrangeiros. A !em 
de concorreL~em muitos Alemães (a) 

--------------------------------
(a) O Mi ni sterio concluiu um Tratado 

con1 El- l ~e i de N "poles, pelo ~~ai fJcárão 
á sua di spozição 'i!$· f(m;ados da s gales, aos 

. quaes se danão lerrwi\ par·~ cultivar'· ins~IU• 
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é ra repetida e continuada a emigra-
ção dos Suissos , que, attrahidos por 
lizongeiras promessas, ião, longe da sua. 
pati·ia, agreste e árida, procurar fortu-
na . . Verdade ó que houve ao princj· 
pio uma especie de molestia conta-
gioza que .segou as victas de muitos 
delles; mãs llilbituárão-se ao clima, 
e, titvoreci.da po r genio lahoriozo·, pros-
perou'-\ olhos vistos a colonia, toda for-
mada por indivíduos daquella Nação, e 
chamada Nova Fril;>urgo. O Decreto . 
de 12 de Julho dictou novos meios 
de protecçao , alem dos já estipula-
dos, e para que se pudessem prover 
d'instrumentos agrícolas , a fim de 
terem prompta extracção. os prQdu· 
ctos da lavoura .. Mandou estabelecer 
mercado franco duas vezes no. mez, 

mentf}S pAra rotear a terra , e levavão suas 
mulheres e filhos. !Se é axioma que sem bon!i 
coslnrn1~s e sã moral perecem as Itepublicas, 
corno podem vivt·r bem no seio da socieda-
de horuens que ella regei ta de seu s~io; ho• 
mens manchados com toda a casta d'atten• 
tados, · 
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e feira franc:l cum os privilegies · e réA 
galiás annualm cnte. 

Povoação , Para se foruJar nma ideia f>Xactà 
do Brazil. áeerca da necessidade , que tem o Bra.1 

zi! de povoação livre e branca . se 
apreZPnLa o seguinte preciozo doeu· 
m e nto devido ao Sábio geographo 1\ir~ 
Balbi, e redigido por ordem ela C01·· 
te do Rio ~e Janeiro em data de 2Ó 
d' Agosto e 30 de Setembro de 1816. 
Cada Governador enviou as investi• 
gações reJa ti v as á sua Capitania; mas 
julgo que seria mui difficil .ter certe~ 
za do numero dos indígenas livres. 
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Quadro da povoàçáo ·exístente 

no Brazil. 

' . . ( Braricós • .' • :. • ~ - • Provmcta l 1. c!' • . , .. _ · . . -_ n tgenas- _ - - • - - - - • . 
dJo J_lto de I Mestiço~ e gente de -
_ anetro, eí côr livres--- 5500() 1 governos , · ~- ooo r · i:J li 1 f'SCravos- • ~o , 

-que l' a LNegro~ livres • • - 38000 L · 
dependem. es<;ravos-.' · 18~000 r 

r Br~ncos - ~ - ," • - ~ - i. • 
, lnd1genas - - - - - - - • 
Bállia .el' MesLiços e gente de 

iiuas _ depen- - côr livres ~ - - 80000 L 
fie netas. ,esc r a vos- ~ 35000_ í 

Negros livres - - - 49000 l 
• . ~ C>iCI'iiVOS~ • 489000 l 

!4.3000 
~4 ({0D 

80000 

\'ll~3000 

575000 

19~000 
13000 

Ii5ooo 
538000 

' ' 
850000 
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Pernamhu- r Brancos . -. . 
co esua~de-. lndi g·eoas •. • - • 
pendenc1as , ! Mesliços .e gente de 
-taes como-{ côr livres _ • - 67000 t 
Parnbyba, , es·c~.avos- - ~8000 
C et;rá , Jti·0 I Negros li vJ;eS - - - ::)6(:}00 r 
GrnnJe do I escra y;os. - · 495000 
Norte. L 

r B rancos • - • .. '" -~ • • • ·'" . . , ' I \[nrl igenas · • ·- • - • - • 
Mmas Ge- 1 Mest icos e gente de 

ra es c s ua s ~ ' cÔr livres ---
d.ep end en- \ ~ e:ocra vo5- '" 
cws. 1 Negros livres - - • 

L \ escravos • • 

99000 }-
18000 
13000 }-
~4ú000 

l09000 
4000 

' 95000 

531\\100 

7-39000 

99000 
6000 

117000 

~63000 

4850QQ 
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.(Brancos ,;. .:. • - ~ :.. • • ~ • 
. . · .j lndig:enas .;. - - - -

S. Paulo l .Mest1ços e gegte de 
e ·suas de-1 côr livres-.-
pendencias. l escravos~ • 

· I Negros livres - - -L . escravos .. • 

.. 

60000 }-
16000 
5000 

1P25000 }-

r'Brancos - • ;. - ...... ;;. ~ • .;. 
. . j Ind igenas : - - - - - - - • 
Ma~anhao : lVlestJços e gtnte de · 

.e suas .de-i côrlivres.- - · . ~000 L 
pendencws. .,. escravos - - ~5000 í-

. Negros livres - - - 2000 L 
L escravos- • soboo .r 

.. 

45000 
MOO 

760QO 

130000 

f>áOOO 
1'!:!000 

33000 

8~000 

1392000 ' 



(BrHncos .. -. - ~ ~ ... ~ 
} Indí gena-s ·" ·• - • ~< • ••• 1o 

v .. ! _ -' : 'Mestiços e gente d'é 
.•• 11 .1 e o e" i , 1. ,.,0000. . . cor 1vres • '• ~ :z ·}-

:péndl' O<.:Jas. · . lOOOO • esc r a v-os • • I N·egros I i v re5 • ~ - !1!500 
L · eocra vos .- • 3000@ }-

'"('Em ncos - • • • • • ~ • • · .. • I . ' I 
., . J nd1 ge nãs - - - · • • • :. ·• • 

f•oJnzes e • l\1 st1ços e g~ntl~ de 
c~r~pendcn- ~ \ côr livres • • • 
cws. • · 'esr.ravos • • 

I Negros l'vres · \ · • . . \ 

l es~ravos:. -

I .A 

, . 
"' .,.~ 

\ 
~ 

10boo L 
!bOtO í 
~000 L 

SõOOO í 

4700Ó 
160000 

:aooocf 
3~500 

-----
~69500 

i6000 
1~~00 

~t>oóo . 

a7Mô ....,. __ 
~0000 
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(Bra·DOOS •- - •- • .._ • • - -~ 

. . jlnJi~enas - - - •- -
Rw Gran- 1 Mewços e gente de 

d .e de S. Pe~ { çôr livrt!:; -. - • 
, dl'O, ~ esc r a vos - -

" ' 

f Negros. l:i,v r'es ~ - -
L ~set;a vos- _ • 

(Brancos - • - - ~ 
j Indígenas - - • -

1\'Tatto.Gros- ;. Mesti._ços. e gente de 
!O e depen- { côr livres - .. -
dencias. i esc ravos--

' I Negros livres - ~ • 
l escravos .... 

15000 1.. 
\20000 j 

4600 
M~OO [ 

-. ~. -. 

}.~000} 
10000 
10000 ' 
ÇZ~-WO } ' 

] 0000 
!?4ü00 

~8G00 

!J7oOJ 

l 40PO 
1 Oü0\) 

QQOCO 

78-10<) 



Total a~. numero d'1:ndividuos dat 
· · · dijjú·entes raças. 

Branco.s . .• ·84·3000 

lndigenas o > 
~ !5940.0 

~ . 4PlG000 
J'1estiçns e gente de, 

. cô{ livres .. ~ 

escravo.s ~Q~OOO" 

Negros livres 159500. 

escra;;o~. . . 17~8000 ---
361790Q 

~----! 
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Ha no Brazíl uma granrle parte Tribm1 
da povoac,ão que~ até ao prPzente, sflvagens 
pouco tem inleress:1do o Gov·erno a ainda as- · 

· · · SIS)\"Illes · ' st>u tavor: quero fallar d"s tnbus 1n- v .1 d . no .v1az1. 
digenas que an ão ·erranter:l pelos hos... - . 
qu es , oú que se sub.rnettê rão ao jug~ 

. d'uma nascente civilizaç-ão. O quP se 
pódeaffirma1· é que aconteceu, no Bra- · 
zil o que .Mr. Humboldt observou na 
Guiana: os antigos habitantes, aban-
donados a si mesmos., erão, antes. da 
conquista, um pouco h1ais civilizados 
do 'que o sã.o actualmente as trib~s 
iudependentes e errantf;\!0. E' de s um- • 
ma transcendencia· obsta r a esta es-
pecie de decadcncia, que trará apoz ' 
ai a completa rujna das nações ind i!:!--

. nas, que ficárãó.. anniquilladas; ma·s 
para fazer adoptar leis a estes pov.os, 
cul1lpre, antes de tudo, que sPjão 
fac eís de seg.uír : não ~ão as da noi:-
liiia ordem soci<:d q De ' lhes dev:em ser 
propostas: -elles n:1o as comprehen~ 
dem; ellas os horrorizão. O ait)igo da 
humanidade contempla, penetrad o de 
i:lor, estP.qu,adroafHiolivo e~eg-radan
te: depois d'al~umas tcnta.ii'las, olh.a"': 
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elas como in.utgis porque nâ'o otfer~ 
cetp um suéçesso prompto, preferiu~ 
se df:'struir a conservar: ha ~meia sol-
dados que fazem <;~ gu~rra aos Indios ,, 
e existem homens que os desçulpão. 
frap aos Ceos que. algum varão be-: 
lle.fico, generoso e i Ilustrado; metta 
Jwmbros á empreza .de felicitar os in-
felizes Americanos! Possão. elles 'suf-. 
focar ~!ll breve .a lembrança. de suas 
jpjurias' a i dei a ' de seus infottur.lios '· 
e sentir ós doces impulsos .do reco-
nh ecimento ! Possã.o elles · abençoa~ 
em seus hosques o que tiver fabric~
do a suü ventura! 

E~ nas du;:t!? ~x tremidades doBra-
zil q ue se enconfr<1- p maior uumero 

,«;!e l.ribus selva g~ns: o Cf.l nlro perten-
ç e , quazi todo, :i civili:?ação : no. 
~ui são ; ta'\vez, ~s naço s ninis bel~ 
~icozas e indc pend-evtes: o norte ser-
viu .de ref,;g)o a fu gitivos' que prin-
e:ipi <Jo a recordar-se de seu poder. S~ 
nos adi antamos para o sul, encpn-
trarnos nuuwrozas povoaçi)es , que; 
110~ cp!'l'f1ns ~l o Par<l,g'LJay , {lprovcit:io, 
todas as· va~1tagens oirereçfçlas peta. 

. ' 
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natureza. Como, desde a conq uist;1 ," 
~stas regiões se cobrfrão de r ebanho~~ 
passárão os índ igenas do estado de 
. caçatlot"es ao de pastores: segue~n ' ll 
marcha ua~ural que conduz a civiJj., 
zação. Conhecêrão desde p principio 
que o cavallo era ' a conquista mais 
11til ao homem! gra!ide numero rl'-en-
tre élles se tornúri~o cavall e iros, co-
mo os Guaycourous, cujos nomes v a .. 
rião segundo ~s tribt1s, se1n que di· 
versifiqller11 eq1 quanto aot> uzos. 

Estas . Provinç.ias · re talhadas por 
consideraveis e caudalozos rios, limi· 

. tão tambem Nações flUO se dedicãQ 
· ~ uma contínua navegação : ac.hão 
nas suas margens, e jqnt~ do mar 
objectos qlle ·os . fazem subsistir: a 
naÇ:Io qos Payagoas · 1:ertence a esta 
segunda ord,em ; ·mas el la rli'lo offere-, 

"' ' b l ' ce senao a som ra .ue seu ant1go po.;; 
· t.]er. A immensa pwvincià interior 
deMatto Grosso, onde asnações ·das 
(]Uaes acabo de fallar fizerão tão fN~
<juentcs excursões , encerra ainda 
uma· multidão d'out1·as tribus, das 
(luaes sómente se conhece o no-
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íne (a), e que excitil:o tanto maior 
interesse, que se poderiao começár 
sobre ellas , felizes analyzes , cujas 
memorias se tornào Ílluteis entre ou-
tras nacões. 

Se ~os transportamos para. as mar-
gens do mar, e:n direcç;\o do sul; 
t;Ó depnramos com .fracos restos de 
vovoaçõt:s pouco im portaiJtes. Na par-
te occ idcnt:Jl da Provincia ·dc S. Pau-
)o se observü:o os Bugres, que dotllÍ-

. não o territorio compre!wndido entre 
o Rio Tieté e o U ragnay; formão 
.<juatro· povo.ações 'lis.t in ctas, e com-
meção a enl regar ·se :.í. Agric t dtüra~ 
snas hnbita((Ões tem analogia cont as 
dos Tupis : cada nma cl c llas serve 
d'aziro a qn::~tro ou cíoco f?mil!ias. 
Em n1gar d'nproveitarem as vanta-
gPns que ~hes o!Tt' r.ece a multiplica-
ção :ia gado cavallar , destroem-no 

' . \ -----.-------
\ 

. (a) Pqderia fa.cilmenbe multiplicar as ci-
taçõe;; rÍI' r.omcs barharo<>, m:1s isto 11~10 ser-
' ' iria mais tio _que fa,tigar o leitor sem o ins• 
truir. 
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.provavelmente , porque prPferem. a 
carne do cavallo á do boi. Sua cora-
gem tem impedido que ·os Paulistas 
~eestendão para ·aquelle lado·: sabem 
manter-se em sua pozição. 

Santa Catharina tambem ainda. 
conser~a algmn&s · tribus , in as, · sua 
fraqueza as impede de ser formida· 
veis ; ha, com tudo , poucos annos 
que faziãu incursões, e desl.ruião vi-
vendas e coii1ei tas. H a razão para 
élcred.itar quP pertPncem á Nação da 
qual aoabzunos de fallar. , 

As vizinhan ças do Rio de JaneÍ·· 
ro c~ntem maio~ numero d'Europe.os 
-elo que os . outros cfistricfos: pequeno 
numero d'indigenag ahi se encontrflo, 
e mesmo estes, pela maior parte, siio 
suj~i tos á ui v i I i~a(;ão , e pe rdê r:\o .q_s 
caractér.es que ós disti ng11el1J, Exis-
te, niio longe da Capital, uma pe· 
·quena alclêa. de Tamoyos, dos q1111es 
-vi mnitos abracarern a vida marit.i-

. ·ma. Os Guaytakazes se reürárão pa-
ra o centro. O resto da Província é 
as outr~s vizinhas que della depen· . 
. dem offerecem grande n~;~mero de pQ-
voações ·sGmi·ci vilizadas. 
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Indo em dirf'cç~o ao interiOI' pa·• 
ra a parte de Minas Geraes , en-
contraremos ainda uma numeroza 
povoação , que expulsou os anti-
gos habitantes: comt'udo, . ainda se 
encontrão algumas tribus fu g itivas 
<le 13otocoudos; mas, por um'a nota-
vel singularidade, este fert il territo-
rio se acha rodeado de paiz~s quazi 
dezertos, onde se refugi;í.riío as tri-
bus selva'gens! é corno u rna ilha, on-
de florecP. a civilização, e que cerca 
a barbaridade. Neste estado permane-
cerá, talvez, duran te mui los annos, 
pois os vastos dezerlos de MattQ Gros-
so e Goyazes ficat;ão ainda por muito 
tempo sem serem povoados. 

Nesta ultima Província existe uma 
muitid:'ío de tribus das. quaes sómente 
o nome é conhecido: aquella da qual 
o recebe u p paiz está quazi inteira-
mente cxt.i.Àcta. A nação mais im-
portante é conbet:id <l debaixo da de-
nominação .de Cahaqs (a). Prestan-
------------~---

(a) Este nome siguifica, dizom, gente 
de 'madeira: os G uaycourous lh~ts chamão 
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do•se credito aos documentos que re..;' 
colheu Ayres de Cazal, são singula-
ris':limos 051 u2os destes I ndios: intro-
duzem nos labios un'l pedaço de rezi. 
na brilhante, e vestem uma longa. 
roupa feita por .suas mulheres: são 
mais ag;ricolíts do que os out roSJ po-
vos vizinhos; pois cultivào o algodão P 
e ~utras Pspec iPs de- procluctos. 

Voltando para o Occeano , deste. 
paiz cuberto clP. bosques situado en-
tre Rio 'de Janeiro e Ilhéos , se en-
contri'io lll aiol' numPt'O d'indigenas do 
que no resto da çMta. Uns se reuiJí ... 
rão em aldêas, e ficári'ío por conse-
guinte submet.tidos <ts leis do Gover-
no : outros andão errantes pelos ma ... 
tos. Os prirne4fros descendem dos Tu-
piniquins, e. entrPgando-se aos exer• 
cicios d11 pesca e da ·Agricultura 2 
roteão este anho o terreno que aban-
don'lo no sP.guinte. No t~mpo da. 
colheita pagão, diz-se, um diminu-
to imposto. Cultivão ordinariamente 

-----------C ' ayabavas , e Q~ expulsár~Q do terl'itodci uuv occ;~1pavão. 
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a . mandioca-, · e algumas vezes o a1gcr& 
dão; porem mais felizes poderião ser 
os resultados df'stes trabalhos se a 
pt·eg.uiça e . a indolencia não fos.se~n 
as qualidades essenciaes de seu oao~. 
rac ter: pe-rsuado-m.e, não obstante, 
que a estes vi cios se poderia dar fe~ 

.--,Jiz. direc<;ão: são valt--nles, e ll\Ostrão 
uma fedilidade ·ir~aha1avel e incOlTQp~ 
tivd a quem os emprega. 

· As tribus Sl::l'v;tgens estão n'-tim 
estado comple to ·de barbaridacJe : . a~ 
-que os ultim()s viajantt~s virão; asse-
'Vera-~e que dezafião ~piedade, Os Pu.o 
1•is, ' os Patachos , os Botoucoudos, 
somente - deSJWrtão tristes ideias : 
-apreze ntão a fHnesta imagetn do ho~ 
mem,,des'tes pa1zes lut -p ~·1.o com {l cí•. 
vilizai:~ão, e recuzando submetter-se 
a seu 'jug·o, a i1~ da que o rodee de 

-todos· os 1d~s. B' , na excelletlté via-
gem .do Prirlcipe ]~ewiml; \J ue se po~ 

, dem conhec r estafO N~ções: elle as 
descreve çomQ ob5~rvador i!! estrado: 

. - ~~z-nós ver, e'nt re a maior parte das 
~ribus , ar~aigado o amor da inde~ 
pendeucia unido á pregai~a; o de~ 

\ 
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ze.io da pilhagem e do roubo 1• sem 
que nenhum plano n1editado lho t6r-
ne proveitoio; mas . tambe.m nos faz 
ver os coJ,)nos empregando o artificio 
contra a força, e destruindo · quazi 
sempre. estes povõs por uma def'<.Za 
que pórl n· parecei" li gitima, ma!3 que 
não obst.i. ;Í. inu nd ação. E' enii'ío que 
assa lta a mag-oa de não se fazerem 
esfon;os w1is reiterados para os reu-

,l1ir eui ald ôas, por quanto se prezen- · • 
. ceou, em ·nos~os dias, um successo 
similhan-te (a)~ 

E ' na. m_esma direcç~b . que h~bita 
a na(~ão dos Cánari ns , de que falla 
a Cotografi'a Braiilica: com tudo os 
viajantes não derão rélações circ.ums-
tanciadas ácerca della; ainda que pa-

. re ((a assa~ consideravel. Em gera l to-
das as naçrJes deste p0íz cuberto d.e 
bosque~ magestpzos for<lo ·pacificadas: 

-------------
(a) Vej a-se a excell ente not icia d:.~da por 

·Mr. Malle Brun na vÍrl g-em de Barow, on.-
de lembra que aLribu célebre dod\1.ongo}'OII 
foi iuL·eil'amentc pacif1cad~. . 



creio, porem, que no interior exi9J 
tem ·ainda algumas q~e são desco.· 
nhecidas, equeregeitão toda equar. 
,quer allia'nça com os deticenu entei 
dos Europeus. Poucos annos ha C)'.H! 
uma tr! bn de Botocoudos, gu.iada po:f 
tHn ~hcfe inflexível em seu. odio, de· 
fendi.a, sobrP as margens uo Belmori~ 
te, a pa ssagcin que os a~en les ·do 

· Govemo Brazileiro querião alcançar, 
e vedava a sua àproximação. Julgo 
CJU€ 'mais proprios serião os ,minis troG 
da Relig-ião . do que os soldados (a), 
para os submette rellJ : . os primeírofl 
obteri i\o' por mêió da conciliação, e 
espírito de concord-ia o que· as armas 
t a lvez torn em in~tccessl ela conseguir, 
exace rbando os animo~, de gente bru· 
tal e \ ndomita. ' 

Se caininhamos para ,Q Norte ve-
mos , ' com ~aug men to da o,ul tu r a, di• 
nünuirem' as\povoaçoes selvag·ens: noa· 

' \ • I - , ....___ __ . ~----~---.:.....:..-----
. (a) · Guarnec~m certos poníos pilT'Il s.al'• 
~·ar~ rn os viajanles do rancor de~tas tribus 
bell1cozas. ' •' 

~ 
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' . . .. 
'flhéos se c6ntão alguns indige'nas ; 
'mas em peq.ueno numero:, e se dedi~ 
'cão, pela maior parte:, ao s·erviço dos 
'colonos. 

Na Provin~ià ·da Bahia 'não se en-
. 'contrã.o índigcnas sobre as bordas do· 
mar: forão 'anniquillados: fugírâo pa-
ra o norte, on'd'e se r'euúírão uo cen-
tro. E' ahi que vive~m ainda em nos-
·sos dias os Camacans, q'ue ·são rP.pti-
tados des·cenden't'es ·das formidaveis 
Tamoyos, e que, deixahdó de andar 
·e·rraútes, trocárão s'uas cabanas, e 
Jnizeraveis 'doniicilio's cuberfos de fo-
lhas por habitaçõ6ls mais s·ólidas cons:. 
trui ·das de rn'adeii·a o'u de ferra. Es.: 
ta na·ção 'é hoje uina dás ~'oe offere:. 
·cem m'aíor 'in te'resse a'os olhos do v ia:. 
jÇtríle, porque , d'ando algi.ai·s passos 
'})ara a civilização con'servoi.J ~ em par:. 
te, seus uzos. O ma das coizas 111ais 
pignas d'observação t'nlre ~st'e povo~ 
é a sua crer1ça r'eligioza. Os Cama-
caos o.lhão as almas dos inortos como 
suas. divindades , e procorão ap<~zi.: . 
gua-l~s por úouativos expia lodos. Es.: 
tes incligPnas habitavão outt'ora o 

;rom. :XI. D 



lJ 1 s T O 1t r A' 

terr~torio occupado em nossos cíiàs 
pela villa da Cachoeira: convidados 
para uma festa, forão as~assiuados a 
maior parte d'e'lles sem que tívessem 
tempo de se defenderem. As reli· 

. f]UÍas da· nac:ão fuglrão para o inte-
rior, onde fundárão muit~t.s aldêas (a) 
rlas quaes algumas se achão snjeitàs 
â direcção de subd-elegados do Go-
\'erno, que, diz~m, estão bem lon::. 
ge _de se ·occppate,m · do melhoramen• 
.to da ; sua situação, Assím pojs, co-
mo lautas outras Naç<)es, caminha 
j)ara o seli anniquillamerilo esta Na-
~ão desgraçada. . 

Em Sel?;eripe d'EI-~ei1 ainda exis-
tem tinas povoações pot;~co civiliZildas. 
Os R,9marios , são res os dos indí-
genas 1da Pr~vinc i a: os G,rococés, v.ie-
rão do ' paiz de Pernamb\ co. Estas 

~---· -\ -~ ....... ~-----'----\ ,, 
(a) Sào empregado' nos combhtes cl is1 •t• 

tados ·contra as t ·i l> trS el ran tes dos Botocou· 
dos: algum as das suas aldêas se achão si-
tuadas nos rios dos ILh éos e de Contas. V «!• 

ja.-se a viagem ao J3r~il pelo Principe. q_e 
~ewied, 
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~·uas ' tribus~ não contrahem allian 'ç~ 
entre si: patece qüe a sua principal 
]ndustria consiste em recolner o bal-
samo de c·opahu·, que rendem dei1ois 
aos Brazileiros. 

A Pi·ovincia· de Per·nah1buco, de-
vastada, durahte longo tempo, pe· 
las guerras dos Eurúpeos; viu 'des:. 
appareéer a maior parte de seus an-:-
tigos habitantes, que tomárão nellas 
parte acLivll. - Mais culüvada ; tal-
vez, em nosrms dias, do quE> as ou::. • 
tras Pro_vincias' t]Uazi r)àO deixa azi-
lo aos selvagens, excepto nas mar-
getls do . rio de S. Francisco, ou no 
centro d'algumas h;ontanhas do inte-
rior. Achão-se muitas a](]êas d'indi:. 
genas. semi-civilizadas; taes; como 
us Chucurus, c.ujas mulheres se ligá:. 
J:àO ao UZO singular de receber seus 
espozos com gr.ítos lugubrf>s' qü;Hldd 
a caça é desgraçada,. No distticto das 
A lagoas a ilHia' se v·eem os A cconans; 
os Carapotos, e os Cavírys, que Ja-
zem principalmente o comme-rcio . de 
obras d'olaria gi·ossa: t.ambem exis.:. 
t em; asseverão, alguus descendeu"~ 

"' D Z 
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1es dos Tupinambas conhecidos po'r 
o-utro rronre. 

Na Parahyba _ainda ·se enc~ntrãó 
aldêai d8 Cahétus, e de Pitigoares ·: 
abandonnrão a vida errante , e se 
convertêrão; ·em parte, para o Ghris-
tianismo. 

O Rio G:rande do Nortê, cuber; 
to de planícies immensêls, onde v'i-
:vem poucos paslores , 'fOi prompt a'"-
nlente livre dos selvagens., que ta'l.:. 
vez se vão domesticando 1 principi-
-ando por fazer uzo dos irracionaes' é 
passando depois a faz~r parte da po..; 
vo::Jção 'do Brazil, adaptando um ge.:. 
nero dt! vida que conven't melhor, do 
<rue a Agricultura, ~o 1~eu _c·ar·a~ter. 

Nt~\rh~-rr'lN dos antrge\ h1sto~1arlo: 
res que,fallao ·do Ceará e do Ptau'hy 
diz que· suà~ vasl'<1S plan1c\es fossem 
povoadas por grande numero 'de sei.:. 
vagens: a ca\a ahi devia St1r rarissi.o 
J!la. Os Tabajnrás n1ão deixárão pos-
tE>ridade na pt'lrnbira: destas provín-
cias; com tudo 'ahi se descobrem al-
g·ümas povoações d'indigenas civili-

, zados, que ainda conservàp uma es-
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p~cie de veneração summamente res• 
)3eitoza para com um dos an.tig·os ob~ 
jPctos adorado por seus antepassa-
dos. Os pastores, guardas cl'imrnen,-
sos rebanhos, silo hoje q.uazi os uni- . 
cos habitantes do Pia.uhy. 

Re t-•:1o-nos clescrev.er, em epílo-
go, regiões cube,rtas de bos.ques e 
rio:os, nas quaes acharemos innwue-
raveís tribus. Fallar de todas as que 
babitão o Maranhà'.o seria mui Jiffi. ... 
cil: ellas não. são, até mesmo, ain-
da mmto conhecidas no Brazil.. Os 
Tupinam bas ,. f11giti vo~ do sul,, vie-
I~ão, n'outro tempo, em tão grande 
numero para este paiz,, que os. colo-
nos Eur-dpeos adoptárão seu idio,. 
ma : successo eslraordinario na or~ 
dem dos. costumes. soci.aes. Somente 
ha.tantes annos depois se generali-
zou a lingoa Portugueza .. 

Na' parte occidental são. ainda em-
maior numero as tribus. Os Gamel• 
]as, aos quaes um uzo extravagante, 
assemelha aos Botocoudos, estão rnai~ 
~.o nprt.e, e gozão d?uma espccie de 
celebridade: d.ev.aslã.o muit.a~ te~es 
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a s habitaçõe·s, qu.e t.em a infelicid~.;. 
de Jbes est.art>r~f ·proxima~. Üi Tym-
:J;> iraf;l se eu~regã9, com affinco, no. 
in te rior, aos cuidados agrícolas. Não. 
'f>Xtstem relac;Qes circums'tanciadas so• 
bre a ~r~ud~ n~çffo Gê, qu~ habiiB: 
C?S confins do Pará, bem conio a res-
p e·ito elos 1VJanajas, dos Tt:em~I,llbez, 
«;Jus •. Bus, e dós C~p.inharos. 

Se as nações indígenas. se tem 
nwltiplica.rlo a este po!ltO, o que te-
J;êÍ (I.Contecirlo no Pará' oude a m1l1or. 
parté d9s bosques Ço interior não já.-
~ais devassados pelos. Europeos, on-. 
de os immensos -rios tributarias do 
Amazonas, otfertão um alimento fa. 
çil não ·l.onge d'um segu ~o a~ilo? (a) •. 
A penna se recuza a lranscrever a 
lTJ·aJtídão de nómes barbarO!l, <jl.,l~ I,IOS 
forão co,nser acfos. pelos viajantes, e 
lJUe, itidic.ando. a 'multip.licidade das. 

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

(a) Veja·S!l. o nrtig,o sobre o Par,á, que 
\:em na Corogra pbia Brnzilica , e inserto, 
alem de outros, nos Annaes Jas ~iagens. de. 
,eyrié; e Maltebrun. · · · 

• ' . • • \ I 
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tribus, não pró v a ,· com tudo , que a. 
povoação st-Ja tão conside ràvel como 
muitos acreditão. Os J.ummas, os 
Mauhês ,. os Parnmas, os Parintbin-. 
ihins, os Arat·as, e os Mundrucus ' · 
s ilo os mais considera v eis e conheci-
dos. Uns são en~antes, outros agri-
cullores' porem impeJ:feilamente: es~. 
tes 'J')€t·dem m

1
u.ito de sua ferocidade. 

Como ulümamente se experimeih 
tbu,. a$ cidad.es do Pará ·e do Mara-
nhão ficão mais expostas do que as 
outras Provincia,s ás incursôes destes 
barbaros: importa muito á s.egtlran-. 
ça públic;, pacifica-los, pois inspírilo 
justamente receio, visto que desprj?-
z,ão os sentimentos. piedo~as, e _são., 
surdos <Ís vozes da humanidade. E'' 
d'·es.perar q!Je novas tf'nJa.ti.vas em-
pre benclidas .com ~rdor e philanthm:.. 
pia, e reaiizadas CIJID coragem fa-
Jão entt·ar na I).lassa geral d:a povoção, 
11til, la~orioza e acliva, a maiot: par--
te destas trihus. 

Depoi·s de t~a: levantado n voz a Consid-e. 
fa,v.or dos incligenas, e evidentemen- rações · a 
te demonstrado quão prov.eltoso seria respeito, 

- ·, 
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do,; ne· 
gros: 
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aproveitar a sua coQcorr~ncia, e fa-. 
z,e-l,os cooperar para se tornar sólido, 
o, edifiçiÇ> soci_al t:: p<;>litico creado no, 
Brazil, ~:eclamão a hul1)anjdade e o, 
b,orn f?~QSÇ {jUe e.u faile des,ses ho-
mens desgraça_dos que c~Jti v ã(), çur-
vados , deb11i;w do pezo da mais hor~ 

· rot'oza ~ i nsupport.a veL esL:ravidão , 
s ~ u'l Patrja, e milhares d~ legoas: 
]onge de s~u~ }a re~ , ·uiJlq. t.erra es-
tranha . Çhall)o a atteQção do Gover~. 
))O a favor: dos l')f.'gros :. já qu~ m~
lhora suas insti t.uições,1 welhore tam-
bem o d e ~:?tino .destes · d ~sg~açados. 
Sejão, e~te ~:? culti.va dqt:es, ~' m qqan-_ 
to não se abole, tà.o \,odipzo tráfi-. 
<;o, t.rat,ado~ co;n hum at}idad~, e co-_ 
mo hqmf ns. E'. ac ;:~zo o. r\çnn~ de ho-
mem ne1gro uma excluzão' aos direi·. 
tos natt,lf:nes? Nãq , pot. certo: só o ,' 
eg9ista, o r.mdv a.d , çujo., i'c)olo é o , 

' oiro, çuj() si.u\ t)la ç ro ~ Q sórdido Í!1- . 
tert'SSf!, laciocit~~ r á , d'outra mape.i-
ra: nem se opponhãq ob,jecções re- . 
:forçadas p e las i(Je ias do il!cro com-
l~1 ercial: todas são futf"is, e irr.izo· . 
J;ias,, ~ me~mo paio~. ar.g 141Tl~!1tq~- <.;lo8, 
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qu~ a~ produzem , e a ellas re-
çorrem se cpnht;ce ~eu ne1ihum pe~ 
zo. 

Gozem po~s o n.egro e o mulato. 
livres, das. hon~:as que sf' tríbu~ ão é\ 
p.erícia e a9 valor, e r~fonnt>lll· s~ os 
abuzos it)trÇ>duzitlus ~m ~~'guiar a exis-, 
t~ncia pre-d ria du!l esc r a vos. l\1 as. 
p,nde se enc.uotrariio br,aços q~H~ cu!-. 
tivem 1,1ma terr~t fertil, se o com-
mercio da escravatura é aboliJo ?. 
Tal é o medo q~y compri·me o co-. 
r.ação do es_p~çulaclur fJysteqwtico., 
Dá umq, patria a esses desgraçados, 
lhe re pli.co, y elles tomarfio compra-
~er, parte nas fadigas. 8Pjão ~ro!e
gid:as syas. ~miõ~s, ~ ellas serão fe-
CIJndas: eis ~s urii.cos meios de , po-
v.oar a A.menca, para augmenla~ 
~ua p.rostyridade', e felicita-la (a). · 

(a) Promulguem-se, ·antes ele tudo, leis 
·s~bias e vigoro~as, que protc.Fw çontra a cuG. 
hiça . Ah! eaqqe attentados ellanào seaba-
lq_nçfl ! I~1fringe as leis mais seve ras, escar .. 
nece os direitos mais sngrad os! O commer-. 
cio da escravatura aboliu-se; mas como a 

~ ' ' . • ' ' ' ' ' ' ' ' ' . I 
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Novas leis O Monrlrcha não perdia de vista 
promulga- o ndiantamento de quae>SC]Ue r obj~-· 
das pelo t {i d · • 
S b c os que usse m con u.zwao se us vas-

o erano d . · .1 em favor tos omtlliOS ao g-rau ue vf'ntura a 
ào' com· que podi ~o aspirar. Oerogo11 (a) ani-
mercio. mado por tão di g nos sen tinlt' n tos , as 

dispoziçCies do Dec reto de I :l d~ Maio 
de 1810, e. as Cartas R eg ias de 30. 
c!o mesmo mt-•z, e de 2 de Junho 
daquell e an110, favorecéndo o com-
mercio <los tuei-cad\)res de Mac::ío, e 
poudo. os . g·Pn.eros d<;t China importa-
dqs nas A lfandegas d-o Brazil na ge-

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

çoopcração de todos as P.ot~n .ci<Js para re-
prirnir e;te tráfico 00. h_orn ~~ns não foi franco 
e pozitivo, que ;uccednu 1 J\ ugf\Jt> ntou o pre· 
ço dos c~t:r,<IVOS , ·~ a c• 1b.iça so11be inventar. 
meios d'itiudir â vigilnncia dos cruzadores·. 
Van A lphen prov1uu na segu nda ScssãÕ dos 
Eslarlos. Gera c; dos Paizes Bnixos, que ex-. 
citada a cubiça , cre;ceu a audacia, e a sor- · 
te do~ neg-m;, durante a compra, no tempo 
da viagem, em qu anto trabalha, peiorou : 
eis u.m efi(~ito contra.rio ao que se espera• 
v a. 

(a) Por Lei de ~6 d'Agos.to. 
\ 

\ 
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11eralidaclQ da Lei de 25 d' Abril de 
~31 8 r a). 

O cl t!s p.rezo d.<1s le is é o principal Põe em 
movei da ruina dos impenos: o Le· vigor cer-

J J d, tas provi-vis aclor esnJera-se t>rumu .2:an · o-assa-
,.., t ~ d<'ncias, 
biamPnte, ap_propriamlo-~ts aos uzos euja exe-
e n~;~cessidades ~los p9vos; mas~ inu- cução a 
tiliza Sl' u' rezu_llados, a falla de seu humani-
cumprimentu . emanada da pessirn~ dade re-
moral. · clamava. 

Mni dis.rn.o de rernedio er\]. ahu-
~o das leis- em favor da ger. te mari-
tima sem iocçot-ros em patzes e~;tran
geiros, naufragados, ou privados de 

.recurs_os . Ordenavão aqnellas provi-
dPncias que os Mestres das enJba rca-
ções recebessem a seu bordo, o nu-
J:nero destes. individu as dezignados . 
---------------------------------------

(.a) EI-Rei lambem não se esquecia de 
1;eprebender e punir os Empregadns publi-
eos , quando esles, por seu procedimento, 
se fazião dignos de eastigo. Por uma Hezo-
lução de 30 de J11nho reprehendcu a arbi-
trariedade de dois Offici:tes da M eza ela J~s
t,iva ·da Alfandega_, por prat icare!Il il!egal e 
~rbjtrarianHHü.e. . ' · 
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p~los Gonsules, e que , sem pedgo 
ou comprornettimento, pudessem rer-
çolher. ' Porei);J aquella classe pela 
maior parte b.rutal, · e desprezadora 
(los deveres cuja obs.ervancia a mes~ 
ma consciençia inti_rrüt recommenda, 
se recozav.\io a prestar um auxilio, 
qu,e ~~e~ejariào em taes cÍJ..:nmstan~ 
cias , recebet~. Tal. é sua inconse-
quencia, e er.roneo~ princípios. Con~ 
s.iderou pois o LVIonnrcha quão n.eces· 
~a.rio era aviv.ar a execução destes 

· dí:"!ver~s, e mandou i.rupor penas cor~ 
~ 1:eccionaes aos. tran:;;gressores. r 

Suces;sos Art.igas. era, en,tretan,to, inca.n-
da gljl,err:a çav.el, e desenvol_via q;ualiJad.es pro-. 
com ~.tll- pri.as d'um che(e de partid-o: a pros-
gas. perida,d1e b.eTQ longe d.e o en.soberbe~ 

c e r. o tdr na v a mais cauto ', os dez as~ 
tres bem Jong·e d·e , o desacÚroçoarem 
influié'ío em seu. animo novo ardor e 
cm·ag-e m. Par'a conservar em. conti., 
nuo s~bresalto ' a D,ivtzão Portug-ueza· 
de Montevideo mandou reforçar Fru., 
ctuom 'Ri be iro 'co.m 400 homens ál!l . 
<;>rdens d,e Fi lippe Dua'rte , aproxi-
I:nanJo·se a.ss~m" a ~1 legoa..s d_aquella 
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~idade n'o Paço d' Arenas. Era, pois ; 
for'Çozo desalojar estas forças que i~
Commodavão a guarni·ção, e tomavão 
os comboyos e provi-zôes. Para e~se 
firn 'combinou silas manobras com Cu-
rado o Geecral Avillez (a) que exe-
cutou a empreza coln sua costumada 
CO ragem e <lCPff.O, ao mesmo tem-
po qn e ~HJu t> ll'ou tró chefe accommet;;. 
te u e forçon outro ponto. A s guerri~ 
lhas fJlle infestav ào a Colonía do S<;t-
~tam ento tarnbem Turão destruidail 
nes ta é poca. , 

Um project'o diplomati 'co o mais . Propos;,; 
extraord inario e complicado veio ter- tas do Go-
minar o ahno de 1819. Era um acon- Fverno 

· • h · · · .1 . rancez t ec 1m ent.o avia mUlto prevemúo pe- ao de Buec 
lqs Po lit1cos; a ahlloluta independ~n- nos'-Ayres 
ela doNovo-lVIundú dos Governos Eu- sobre oes;. 
peos: o estado das lüzes, e civilizá- tabeleci-

--------· -··-------~----

· (a) E~te dignn G eneral tem ; durante 
tod a a sua carr eira, patenteado qua lidades 
aprecia v eis ,g uerreiras c c i v icas. urna parte 
da sua forluna, assa z Gtilhante, foi sacrifi-
cada, a impulsos de seu pati-Íoli ~ÚJO; CIH 
defeza t.loL f> a tria . 
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mento d'u· cão 
M ' ' 

as necessidades daqueUes pd~ 
e o mesmo interesse directo dé 
Nações preponderantes o fazião 

ma o- vos 
Dil'j.çl.! ia dua~ 
nuqu elle 
paiz. certíssimo; mas as mudancas e inno-

vações não podem ser profi~uas dei-
Xé;!.ndo de ser graduaes. Esta épouà 
que, poros Americanos, f:'ra ancioza-
mente espe1;a d~, horrorizava as elas-
50S Cujo Í O ter esse era Í nsepara veJ da 
dependencia daquelles r·aizes' e os 
Gabinetes das Grandes Nações, qué 
compuohào a Santa Allianc(a, e co-
nhecião ué1o se poderia evitar um 
prognostico para elles .tão fatal, ima-
ginárão os meios de debellar o espi· 
rito de ReptJblicanismo, tão arraí~·à
do n'aquelles paízes, que para elle 
conservã;o tão declatada · ~ manifesta 
tendet1cih, é. firmar Monarchias so-
bre os destroços das Democracias , 
assentando em. os noves ' thronos Prin-
~ipes das antig·as Dynastias. Perlen..: 
dê rão, quanto 1 antl"s, realizar eslé 
}Jlano , pois os inquit->tavão as 11ovas 
victorias de Bolivar, que, depois da 
d ecizi v a batalha de Boj uca entrára 
em Nova-Gr.anada 'i :donde tinhào fli• 

, 
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g ido acceleradamente o GovernadDr 
e A ut horidades, deixando em poder 
do vencedor Cofres, Arci1ivos, etc. 
Os esforços feitos por Fernanda VIL 
para sujeitar novamente s e us domi-
:nios Trans-Atlanticos erão j,;,fructuo-
zos: no centro de seus mesmos EstadcJS 
se tra'mavão cons.pir;;ções, que, ali.:. 
mentadas peJo pàrtidQ 1 iberal, cada 
vez mais fortale ci tio, tinhão, por alvo 
restabel ecer a abolida Consti tuicão de 
1812 (a), e revoltavão as t>xpedições 
qt!e ião sér enviadas a subufetter a 
A rnerica, como ·aconteceu no Exer-
cito capitaneado pelo Co11de d' A bis-
hal que foi dissolvido, e desarmado, 
por ter aquelle chefe descuberto uma 
'Conspira<(ão : o ·partido contrario á . ' 

) -------------
· (a) E x istião córpos armados co'ntra o Rei, 

:r,nui numeroz~s, 'e a g uerridos: o principal era 
o do Coronel JJfclchio1· ,. qlle clwmára os po• 
vos Ú; armas .contra ó G6verno: a trama 
descuberta pór Abi~bal era a IOa de que 
.fi'ernando · Vil. escapàra depois de seu re• 
iCEl5 SO. 
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Realeza não deséança.va até levar rld 
éabo seu s intPnlos. 

Provada fica a impossibilidade de 
consegu ir Fernando VII. reduzir á 
antig·a obediencia áquel las ricas pos-
l!!essões ; pois alem das cà uzas expos.; 
tas , era desg;raçádo o estado das Fi_; 
nanças, e decadente o de todos osi 
ramos de riqueza públicá. ·C üns ide.: 
re-s-e tambem qlle era mui efficaz, 
ainda qlle não d eclarado, o auxili e> 

' I éSll";)Oge iro que OS inde pe ndentes re-
cebi ào , e corlclua-se que erão perdidos 
q uaesqu er esforços feitos para con.:· 
quistar aquelles paizes. 
, Quiz país a Santa AlliànÇa; con-

serva t:, aó Óienos; à pn•ponderancia das 
anfig as-IDytiast ias naqueHas Regiões, 
e firmar1 p. estaqelidade d& seus ·prin-
cipias; max'imas, e poder ' absoluto; 

. I fi I\ I G ' l aliJC a qu e ormassel'n · overnos Jn( e-
p i:mde ntes. Ph_ra esse. fim ind uúu o 
Gabin e te Fbin'cez , parà q iJe , por 
JjlP.io do seu lV~lriistro dos Negocio~ 
~s~rangPiros . /)esCazes, declarasse a 
Gornes, enviad9 de B. ue nos- Ayres em 
Pariz, que as Grandes ' Potencias re.; 
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~onhecerião ~ iudependencia dÓ Sul 
da A merica debaixo d'uma Monarchüi 
CorystiluéionaL heteditaria na pessoa 
rlo Duque . de Luc.ca, h'outro tempo, 

·l'rinc·i pe Reá! d' Etruria; sobrinho 
:d' El-H.eí d'Hespanha-; e que deviá 
càzar com uirJa Princeza do Brazil, .a 
q'ual levaria em .dote a margem O!j.:. 
enlal do Río da Prata• . , 

GomeS comintÚlÍCOU ~sia deciarà-
ção ao seu Go~erno; e Rondeau, Di.., 
rector de Buenos-Ayres informou o 
!Congresso em .SPs5ão sec~eta. Nb dia 
3 de NovenJbr<:l se iliscutiu o assurri::. 
pto ,, e depuis de ·vivos deba t~s- s'e re..: -. 
geiloil a proposta, por não ser; dis-: 
serão' compativ~,l com o~ interesses 
da Ail1erica um · Governo Monarchi-
(:o estabeleci.do em pessoa~ ttio intiu,1a-
mente ligada com seus oppressores , · 
e que havia pron;over antes seus 
interesses, e atloptar si.Iéls maxiinas; 
e por não quererem' excitar a indig-
.i:Jac;ào BriUú1ica, e dos Estados Uni-
fios, que não levarião a bem este pas-
so, ain.da que o Gabinete Francez 
procurm~e düsipar e~tes temor~s• 

Tom, XI. . E , 
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~Revolu- Trànspirou est~ ·Jezignio, qúe 'toü 

'çao em o signal que derão os descontentes 
Euen~s- para tomar :as armas , e deporem ó . !{;e~~s~r G.overno , a-c:cu.zó!ndo.o d'in~ellj'gen· 

· mo moti· cia. com os imm1gos da Patr1a. Sar-
vo. raúa occupou o lugar de Dit·ector, e 

·os in tentos dos 'Gabinetes · Europeo111 
lerão 'dissipados -c.on'i a mesma fjrcili~ 
·dade com que tiuhão sido ·con:cebi-
'dos. 

\ 
' I \ . 

. ,. 
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'isi"o. 

Reftextes· sobre os sÜ'ccessos q~e 
'tornáo f!letn:oravel ~sta epoca. 

~ se consúltatm~s os fastos histodc~s ~ 
analyzando as épocas mais espanto-
z·as' nenhuma at.;h:.üemos, certairJPCl-
te' tanto' corno esta' fe<:unda eui 
·:.conteciinehtos extraordinàrios' qoe 
mudárão a face politica do Novo.Mun-
do:, não ôbst~nte ter no antigo sua ofi-
~em. (:) anno de 1820 pó de ser' _çoril 

. . .E l 
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effeito, considerado corrio aquelle qU'~ 
-forma :o··pe'ríodo memoravel da'comple-

. ta emancipação ~o vasto e rico ·conti· 
nente descuberto por Colombo. Po:. 
rem, a fim . de não se anteciparem 
os succe·sso~, e ser giJardada a or-

. · dem, não se perca o fio da narração 
Combate methoê.lica. 

·de Ta~ua- Ar.t(gas, a.pezar dos ulti~os reve-
rembo da- zes não tit1ha c-esslnto :de procui·ar 
do contra ' · Afti"'as recursos que fort~le~essem seu parti-' 

o • ·do, e como pela pilhagem estinl"ul~
va ·a cobiça dos que lhe obedecião, 
achava novas forças, com as quaes 
:alimentava o incendio, ainda ·que, 
pa-ra a-B ·conseguir, c'alcass·e a·o~ :pez 
os deveres mais sagra,dqs, e os prin-
cipios dP. moral mais s~lidós. 

Conseguiu reunir uma c·o]umna d.e 
,q"l'laZ'i 3$ \ homéris , qiJe > · capitanea-
.dos por La Torre ( ~ujos immediatos 
em com mando erão Sotello (a) e lW.a~ 

~---~-~--~----
_(a) Commandante Gen~ral das ' Mis>Õei 

~le5panh~las, depoi S\ da prizão d-' André Ar· · 
.t1gus . • , .· · 

,.) 
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n.oel,' Cahirl} inv:adiu a front-éira ;_: e . 
cahiu sobre Abreu, e o obrigou a re- · 
tirar-se com perda considt>í·avel (a), 
ct·dendo ·á supe·rioridncle do numero, 
até· o ·passo do Rozario; onde fez aJ.,_ 
to e tomou alento,_ por se lhe unir o. 
Brig·acleiro Camara, o q-ual, obstou,. 
á· completa rui-na d'Abr-eu, já muito 
desalentado ,_ por carecQr dP forças .' 
phyzicas e moraes. que ostentào t.ão1 
d~ciclido e irrezis.t.ivel i-mper,ío. Con, : 
.ct"n trárão ambos suas forças,, e se .. fi-
zerão fortes enl, doia.. passos do ll!li-
cuy, onde não escapárãQ de ser acom .. 
mett-idos, sem que, comi-~.Hió,. fos~ . 
sem desalojados. Os Artiguenhos re-__ 
petírão ,' pot•em inutilm.en.te , novas - -
tentativas, · e como não obtivessem .. 
rezultado favorav,el, se dirjgírão . pá~ 

· :r,a as Vertentes de Gunhápi-rú, sen .. 
do seguidos Pm s-eus movimentos pe-
los dois Brigadeiros, cujo fim princi-
pal era manterem a communicação.. 

~-----. ----------a 
(a) Aconteceu. esta acção em 13 de. D~ ' 

.zembro do unno a~te~ior. 



' . 
çotn o Cond~ da .Figueira , que, ~.t;. · 
adiantava a m~rchas fDrça.das ,. ~ 
t~sta de 2,1 ·homens . . Realizou-s-e ~ 
qezejada reunião a lQ 'de Janeiro~ 

' accelerantlo-se os t'nbviri:H~ntos, e sen-do alcançada · ~ · re~ag~tarda ~o i'nimi-
g<,:> no dta Z2;. · . . 

. A~t.igas estwya prez,ente, mas dei~; 
·:xou a Di~ izãO a:_ cargo d~ I,,a 'fo,-re ,, 
que a postou na 1~1arg.em ·esqüerda do, 
·raquat:emb9 n'uú1a. j)ozição fmte de. 
~ua na1urez;a' por. estar guarnecida_ 
a sua frente por. um pr:ofuudo ba)Jfua-_ 
do' e os flancos pt>los r:lfi10$ daq'uelle, 
fio, q~1e descreve curvas~ ás quaes. 
#erecem poucas pas~agens , e es-
sas ditli-ceis pelas agúas que,'as inun-: 
rl ão. .\ . · · ' -' .- · 
' Co~ incriy~l . rapidez:\v.iu La Tor•, 

r.e força_do terreno onde habilmente 
se sil.uu(\, supporJ<lo que meramen.:-
1,e, p,t=da suà hostJ actit~de, am,e"':. 
(Ji·ontaria seu' cont,r[\Óo~. N~Q ach<tn~ 
~lo m~ió de re~e-diai·, o dé~astn~, jul-
gou acertad.o tomar a fuga, e salvou-
li~ <'Í garupa d'um (ndio, e J,oz~ Ar-
tzgas, apresso~.~se, . pouco -depo:l$ d~, 

. ' ' / \ 



.... 
J>.o . .En.AZJL. LI·v:- :xxtv. 1·l· 

commeçar a ~cção (a), em pôr a sal-. 
vo algumas preciozirlades, qu_e linha 
em · Matoojo, in~enio cujo fim con-
s.eguiu, apezar de set· en_y.iado a apo-
derar-se d~llas o Goronel Silva. 0 , 
Conde fez ir~mediatament,e m~rchar 
4breu a limpar a campanha até o lJra-. 
guay, em qu~nto ei.Je seguia o inte-
r~or da.fronteira, e guar·necia alg_u.n.s.. 
pontos para impedir. nov.a in vazão . . 

·. _Art(gas , vendo:;se de.salojado e . A1·tigas 
pen;eguido, chamou em s.e~ soccotTO chama · 
Fructuozo Ribeiro- mas es~e recuzou Fmctuor.o. 

· I h · ' .:1 b ~ 1liúeim unJt· se- e , mostranuo am os que Nao . . · . d b em seu qm mel'Jcos esses p~o.Jectos e em pu-· soccorro. 
blico ,, e fals.Qs e e~peciozos. os pretex-:- mas est~. 

' 
' 

(a) /';. perda foi comideraveL Sotello fi .. . 
~ou morto no cn mpo, alem 'i! e 9 offlciaes 'su .. 
periores, e subalternos' · e SQO.-soldados e of-
ficiaes inferiores, lf> . .feriJos.., e perto de 5Q{):. 
prjzioneiros, Tomárão·se 4 . peç'as, bâslantes 
munições, e muito g-ad0. ··Ma ior seria a pr~
ZQ, . s~ os vencidos, ern sua fn_ga , não lan-_ 
çassem. aoJio quan~o ll},cser.~ i~l)possiv. e!> sal• 
var. ·. 
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:não an· tos de liberdade que assoalhavNo, Jl;l-"! 
~1~~·.- rà.., insinuando-se no espírito dos po-; 

vos', e fazendc.~lhes acreditar que era' 
em seu be.neflç.io' qi.le se afadiga vão~ . 
podere'm, ' ~ seu bel~pr.a;wr , illudi.: 
JÇ>s, e ~traiçoa-:los, sacrificando-os, · 
~- fa~end?-OS vic~imas das ma.is ·atro-' 
z~ts -calamidadPs, 

Dé~ta - n;pu~~a de Fruçt.uozo (a} ·se-
gniu- !1.~ dtspersar-~w-:lhe a sça mesma. 
çolumna, pda fuga, · ~ pQr t>tfeito de, 
dezei·çõB-S parl:l Arúgas. · se~ tomado, 
~eu tç~m pelo N.l ajór Bento .Manoel· 
Ribeiro, f?' ver-:se red uúdo a andar, 
frran.te com !QO hçmJOos, pois nunca 
pôde · juntar·s·e com as·. partida.s de, 
Pico e R amos, _que.passárão o Ura-

. g:uay\ m.as. que. fo r,ão ~dispPrsas. Q 
:):\'IaJ~r , Rzbezro p1cou a retagiJarda ~ 
]?ructuo .. zo\ até··iVer sé. o,, po(lia .olwi-
.gar a entrJgar-se, ou coo~Ll .1Ler. Ou:-, 

. . . \' . . ' . 

\ . 
---------------------------------: ..:. . • ·~ ,!. 

í 
. (a) A i:nda se ha de tratar deste hom em :. 

SE,>.u caracter h a de COilCol:r.cr. para 'q1.1e. Jell li.l, 
~e ajuize' sem arí-iscar hypothe..es. , _ · · 
. • • ~ \ li ' .. 

• I 
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t:fldo pão tinha permanecido em in~ç
ção; an l!;!S Pn v Í(JU totla a sua cavai\ a~ 
ria para a barra: do Gy, e fez que 
marchasse111 a rf'unir-se com a de 
J.Yiontevideo, a fim de 1imp~tr ~ caw- · 
pa!lba do rio negro. · . 
. A-ntes de SP.· pr..irtcipiar a descrip- Diversas 

ção dos aconl~cimentos extraordina- .leis sobre 
·rios, que açomp:.whthão a -c.rize ' ar- dtffNentes 

• .1· · fi · J · assump• }'lscawassima, que 1rmou a w · ep~n- t · 
<lencia Bt·azi!ica, ~ indispensavc ltlleJ~- os. 
cjonar algumae Sobet·anas Rezuluções 
~ medida!;l leg·islati v as promulgadas,. 
umas para remediar inconvenientes, 
o.ulr:1s para destruir abuzos, e algu-
mas p:t r a sP fixar a observancia .(!e 
q~rtos ron to f>! 

· O augrneoto da, povoação tinha _Decreto 
feito indispensavPI no Brazil um novo crt.and~ 

I l l ' I . . ·'· I J t' · dots hs-met lOto < at m1mstrac;r.w c e us l.Ça, .· ~ . .1. . . . 1. 'd cttv.tes na 
que conc1 lélSSe a ma.iür Slt11p lCl ade Ouvidoria 
com a breve e imparcial d ecíz:'io dos do l."'~qi. 
JH'ocessos, que sendo demorados tra-
.ze,l1 comsigo um, sem numero de mal~ · 
les , e são flagellos te~Tiveis· com que 
9-Ceó parece querer oppr imir as Na-
çõe.s ~ l'~ra. se .eyi~ax~ni d<;lmn,os d~~.~a. 
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. natl:JrPza dispoz o Monarcha (a)'· qu.e. 
se criassem dois officios d'Escrivães 
Jla Ouvidori.a. do.Paní. ,_ e os quaes com 
o q.ue e~istia, repartissem, por des-
trib,ui~ão regular e conforme as leís 1. 

()S. processos civeis e crimes, perten-
eendo ao primeiro os negocias da Po-
-licia, d,egrada.dos, ele.;: ao 'segundo. 
quanto dissesse retip.e.ito ao j11izo dos, 
feitos da Coroa, Paz.enda e Fisco, e. 
ao terceiro a. Deçi llla, do bair-ro da. ' 
Campina e Carta "d'Uzanças com os. 
processos resrecti.vos. Por f'Sta ma-
neira se facilitou ri. expedi<;ão das de·. 
pen.dencias, seguindo-se que de aug-. 
mentnr a pov.oaç;1o e a t:iqueza tam-
hern angmentou o gyro do::; negocies,_ 
e o regimen administra~i.v,o. · 

Oqtro a- Por. op!.i".a R~zolução de 7 domes-
~oltpdo q._ mo rrwz aboliu a Junta d' Impozições. 
J1un ~a .das da Vil la dP ~anta rem, · porque a sua 

mpoZI• d . . ~ J.. d l d b ÇÕI!s em a mm.Jstrn.ç'lu re un.( ava to a -em e~ 
~an~arom. neficio t> proveito ~e certos empre-

gados, e não. 
1
em utilidade dos po-
~" 

~----------------------~---

(a) Po-f seu Deci.elo Je 4,. de Ja'neiro. 



~os , aos <] uae~ era assaz grayo~ 

~a (a). _ 
· As continuas dPzer~ões cauiávão Contra a! 
malks co~si_ d~ra<.(~s pn~ f)Ua]quer la- qezerções. 
1lo; ou em t·.~ laçàç:> cum a Moral, 01.1 
~m conta.cto com a existencia poltti-
~a dos Estados. Este de~pre~o das. 
leis, r.~laxa e quebra os .r;nais fortes -
vinculas soC'i.aes; costuma ·9s subdi-
~os 11;' escarnc.cer de queni 9s gover-
na, e se a, pun.içãp não põe urn 
dique á. torrente imp,etuoza desl~ in-
nun,daÇão, · pode-se '{aticin;:a· qne es-
tá ehegado o tempo d,a c a ~astrophe. 
El-:Rei pon~~rou todas estas çonside~ · 
raçõ_es , e preveni 11 t"&les n'p~ t i dos e . 
nnazi UZUàf'$ . CJ:Í ffif'S (b), pondo ~m , 
vigot· as ,"l ~i.s contra qlles pro~nulga-
~as, e tornando respousaveis os com- . 
mandantes d_os distri,clos que os aco-

' 
(a) Basta que qualqner, paro conhecer 

a nrccssidade de simi lha nl c na·dida , se r~
~o l(]c que alé já n~o existia a cauza qa sua 
~IHiit!,lÍÇf'io . 

(b) I?~r:r.eto de 19 d~ Ja~cir,Q. 



HlSTORlA 

lhessPm , visto que era esta da~J!~ 
'que escudava, ou, mais propriamen ... 
t e fallaodo, favorecia similhal)les at-
tentados. 

· Providen· Um p.aiz ' · éomo o. Brazil, banha-
ciando a (lo em grande p.arte pelas_ oguas do 
def~za das Occeano·, eh:' n.do .porlirnitrophes em 
Praças ba- f t · N ~ d .· ' . suas ron eiras,_ l açoes, a. Lo os os. tellas.. e.,c. . d · 

I' 

· ' r.espt>rtos, a~er-ra uras, taolo por s e u. 
aspecto hnsül, como p.or· ,abundarem 
em riquezas, recursos , povoação, e 
tuzes emanadas ·du PStad'O de paizes, 
que tinh:io t>n traclo no ci.r.e o lo da ci-
vilização, ~lemandava a r~aior vigi· 
b.ncia ·em su.a defe&a , e a mais com· 
pleta aotividade etn. cODse rvar capa· 
zes de re.pellir qila.lquer suhilo ou. 
pH~me~l it<:.do ataq u,e. P-elo lado da 

\ . . 
costa optlmamente Se S;<b~ <];Uão SJJ.S· 
oeptivel é dese r ac.om111ettido porser· 
in'ui intens:i ,1 por dar livre accesso e' 
desern barCJ ue; . como ·em di versos tem· . 
vos tem soffrido~, chegando ao cumrl 
do abatimen.l.o, dobrando a cervii , , 

_ l.J.~O SÓ ao rJ>oder de nações poderoza.s.., 
mas até mesmo á fqr~a a.nXIa.<\a. d.'·i,n .. 
fames pira:tàS·. ' 
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Era pois, muito para lastimar que. 

nin paiz tão vasto e r1co , e por con· 
sequencia objecto da cubiça estraQ.-
geira , ou da intriga Diplomatica, 
es.ti v esse coino i nf'rrhe, e com seus. 
principaes p()ntos tei·í·itoriaes indefe-
zos. Cumpria , quanto antes , dar 
um g(!Jpe mortal n~sta inncção que 
tinha viz (~S dt> tnorf.ill, e agitar o cor-
po pulitico, ·a fim d'imprimir em seus 
memuros muvimento:o' bem que d~s
·uiados; proveitozo:o e energicos. Re-
gulou -se _(a) a reparaC(ãQ. e müoicia~ 
mento das fortalezas, praças, fortes; 
'bá'terias, etc. , e ficárão responsaveis 
os Governadctres por seu bom estado. 
Tratou-se de quanto era relativo ao 
bom estado deste serviço, e sua eco-
no1nia' dezig-nan,do penas aos infrac.;, 
tores. A creacão d'uma Commiss,ão 
geral das fortaiezas .e postos de guer- · 
ra, prezidida po1· um Conselheiro, e 
que tomou a seu ca_rgo ,a inspecÇã.o 
~era! do Reino do Brazil, e que se". 

~---------------

(a) Decreto Uil ~~ de Janeiro. 



:I 

.• 

íf"fi 1-I ·JsTo:RiA. 
ria mandada fazer por pessoa dá suá 
t:scolha, cujos trabalhos, neste geQ 

. 'iHH'o, lerião confirmação do Soberâ· 
no, deu n)ator regúlaridade á insti· 
tuicão. No ,clistricto da Corte s~ria a 
jn~l;ecçêio todos os lrez me.ies , . e nas· 
província~ càdâ trez annõs, alem da~ 
que os Governadores erão obi'igados 
a fazer' 3.ttendendo ào mérito e Íll -
telligerícia I]U€ deviào reuim ossujei..: 
tos encarregados d'empre:ia de tall)a.: 
ilha tuorita, e s.endo à ctrfnmissão tem..: 
porari.i ou · anwvive.l como bem pare· 
cesse ao Conselheiro. e ofliciaés com-
missarios, qut> Lf'rião ós vencimentos 
do·s officiaés Erí.genheü;ôs e1'n éütnmis-
sà0 a:ctiva . 

. E~ecção . Edg·írão-se novas vi!Íri~ 1 _ent·re el~ · 
dé' npvas J·as os julg ados de S. Bernardo e Pas-
villa~. tos bons (a)\ des1~1embradôs do ter-

mo . de Caxias· d' 2\ldêas Alfas , a 
cujo territorià, iinhão sido i·eunidos. 
~orão crea:das' as j .stiÇas ileces~á.;; 
t1as. 
. . -·· . ' . . . .. ---~----~-------· ----1 \ ·, • 

(a) Dporeto de !G9 úc Janeiro• · 
\ 
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'Tamb~m na cidade do Nafa·l (a), ~eza ~d.' 

,Capital do Rio Grande do Norte, on- ~nsp~~çao 
de fora estabelecida uma altwdebo-a, d~ g~· ao na Cl'-
para que os habitantes g-ozassem da dade do 
concedida franqueia de commer.cio, Natal, 
·e directa c9mmunrcação c·om lodos os p ·rovincia. 
povos,secr~uu umaMezad'J-nspecção do Rio 
rJar;i o exame do·al!O'Gdào reoulada pe- Granqedo 

~ ' 0 Norte la de ~pPrn Q. Inbu-co, ·e qu'e vigiaria · 
que aq uelle genero não perdesse pela 
má fé, e clólo', a reputa((ão da -sua 
boa qualidade, <liminuindo a sua ex-
portaç,ão, derribando .assím oa proje-
ctos d'alguns homens egoístas, espe-
-culadores sem moral, que, nada lhes 
importa, com 'tanto que avultem seus 
bens, que gema a humanidade. , .. . 

El -Re'i nunca pêrdía occazião dP. So~r_e~ a 
st.trn.hir novos colono11 ao Bra'zil pois admissao 
-1 11 ' 1 ..-. I . 'E dos c'olo-ue es e que rezu la a 10rr.a c os ~ sta- .· L 
_1 • , d · • nos es ran• 
uos , como J ~t se emonstrou. Os fun- geiros no . 
damentos do Decreto (b) promulgádo, .Brazil e 
para, d'acordo co~ as outras leis sb- me~hodo _________ .,__.;...;.,.,. ______ .....;. 

(a) .pecreto de 3 de Fevt:(éiró; 
(b) De 16 d'e .M~uço. 



de se pi·o- bre o mf'~mo assumpto, - consegliir d 
mover a gré .. nde fim de povoar o novo Reino j 
emigra- erão a necessidade de povoação,' e a ção; tendencia qae most.rad1o · os habi lan• 

(es de ce rlos paiies Europeos para 
~migrar j em ntzão do excess;o ·da soa 
povoaÇão, motivo pelo (jUal julgnva. 
conveniente _chamar ao Hr,tzi l colo· 
DOS que fossem uteis; aisi1n ' COlllO as 
famílias~ pessoâs que as forma vão. As 
.çondi<tõf's t·eduziilo··se ás ·seguill1 es : 
Concedtãd-se aos colonos porções gra·.:: 
tuitas c_le terreno para se est.abelP.ce~ 
rem , dividifío~nb em .lotes , proporcio.:. 
naes a fim de formarem villas, luga· 
r~s, ou aldêas, reparlihuo se o terre.: 
no, no cazo da colonia cónslar d'homens 
olliciae~ , ou de pessoas ajustadas por 
emprei a ri'o que as levasSe• <Í sua cus~ 
t1~, eü1 'duas porc~ões , uma para o 
emprez~rio \e a o~ tra rara os oolo~ 

' I \ ' · I • no'S, ass·egu ratrdo· o .~:Vl.onaréha que la~ 
ria executar ds contratos e conven-
9õe~ _ mut'uarueu~e co rftzrabidaP.; - izeH· 
tavao-se os colonos durante St'lS anno!f 
de quaesquet· impostos , pag.ando, 
11orem, os indiviclq:os que comprá:vâa 

'-
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terra~ os mesrpos tributos a que esta..: 
vão sujeHos os nacionaf's, e ficand~ 
vi clima;:, de todos os encargos a q ne 
estes estavão submettidos. ; consen-
tia-se que regres1mssem para à Eu ro-
pa antes de dez annos; não poden-
do, com tudo, djspor das terras con-
cedidas, e que . se devolverião i Co-
roa; mas passado aq uelfe teÍl-1 po pet·-
mittir-se-lbes-ia vendê~laso em seu fà~ 
vor; e declarava se qne os colorJo~ fi. 
carião considerados . como suhditos 
portuguezes ~ desde logo, e sujeitos 
aos uzos e leis do paiz , .·rPgulandô-se , 
a administração da colonia que seria 
regida por um directbr regio , até 
que a povoação fosse assaz num@roza 
para ~ue pudesse erigir-se uma villa, 
e ,constituir'ém-se authoridades locae 
e adininistraÜvas conforme as lei s ; e 
ãdmittião-se somente indivíduos ca- . 
tholicos romanos, conhecidos por se us ' 
bons prin~ipios e costumes justifica-
do~ pelos agentes portug· Úezes em 
p.a1z es trange iro. Esta u'lti ma condi-
(;ào desa g rad,ou muito áque lles colo.; 
nos de dilfPre.nt~ religiao, e que sê 

Tom. X/1 t 
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'destinavão a passar ao Brazil ,- a fim d~ 
rn,elhorarem de fortuna j mas ·quedes-
de logo tom-irão diverso acordo, pois, 
dizião, espera vão ser igualados em 
~ireitos e rega·lias a~~outros habitan-
tes, e lograrem em paz o fructo de 
seus suores, p9dendo eQtregar-se li-
vremente ao ·exercicil;> da sua cren· 
ça (a). 

Estado do A analy:.-;e do estado do commer .. 
~omrner- cio e da Agricultura do Brazil· até Oi! 
e lo' 'e da ultimas· tempos e em cada Provin-
IAgricul- · . I l d' · 

d em, <1 em c e emanstrar a. necessi-tura o , . 
Braúl. . dade destas e ? outras medidas qu_e 

· favorecem o pa1z, esclarecerá o le1• 
tor a firn cle melhor entender a his-
toria deste uovo I rri perii!J i o dependen-
te 'Q e . para se conceP,er ideia dos rne-
lh&amentos que se podem operar~ 

I \ \ ' 

--~------~---~ 
(~) , El·Rei pa\ a moderar esta condição~ 
. f"·· \ h' ' ·'l • cuJo e 1e1 to con eceu , oec arou, que na o era 

v Pdado ás p ssoas â.'ontra cnmmunhào esta• 
belecerem->e• no Braz'!; mas ,que não podião 
reei a ma r.-os mesmos pri v ilegios e (a v ores con• 
cedid os aos Catho~ i cos Homanos, e que 5e 
trunsportnrião á sua_ custa.· . 
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~aciocinar--s~-ha em geral, e depoiri 
em particular a respeito de cada Pro-
víncia. ' . . 
, E' da A gr.icultura que se deve es.; 

perar a prosperidade deste paiz , por-
que é ell11 que alimenta o cornmer-
tio. Se lançat·n~os os olhos sobre as 
duas ordens_ de cultivadores que com- \ 
põem a sociedade~ não podemos dis-
simular, que durante longo tempo 
aprezentárão ' uma desigualdade es~ 
candaloza, da qual , ha m 1?i tos an!}óS 
que não existe exemplo na Europa. 

Os grandes prop.rietarios, chama-
dos Senh?res d' Ehgenhos , compu-
nbão natura.Jmente a primeira classe; 
mas gozarião de pri vi legios que os pu-
nhão ao abrigo das pesquizas judicia-
rias . de seus credores. Descendente_s, 
pela maior parte; dos primeiros éo..; 
Jonos , póssuindo immensas · porções 
de ~erre no escolhido nos I ugares mais 
ferteis, sô pennittião·, qu~nçlo orde..; 
nav_ão a seu bel-prazer' que cultiva-
(lores sec undarios. e debàixo das ~>uas 
delibei·ações;, · qu~ viessem estabele- . 
cer~se em suas propriedades múit~~ 

J!' '2 



vezes incultas. Ningu~m, certameh~ 
te, póde disputar a um proprjetarlo 
o direito de praticar como lhe apró-
ver nos bens que lhe pert~nc,em; mas 

· ~s terras na America não podetn com-
parar-se àos doininros da E 'uropa. Pa·· 

- 'ra es;te lado é quê se devião dirigi-r 
'as visfas, . attenção, e sabedorja elo 
Legisla'clor. Os verdadeiros ~gricnlto
h's, aquelles, de quem se devem es-
]Jerar os mais notaveis melho,ramen'-

- tos, longe de gozaJ'eil) · cl'alguns pri· 
vilegios, hão erão protegidos pelo gó· 
·verno: obtinhão do priucipal .p'roprie• 
.tai·io uma permissà0 verbal ~e se es· 
tabeJe·cerem ·nas tPrras; IDaS não Jhe 
passa vão instrunH'Rlos; e mediante 
l1'1fla petj uena retn ~UÍf(ào, forma vão · 
est(lbeJe·eimentas, qu,_e nà? podião ?ei-
xar _de ser fi'~tremarrlehte pre.canos, 
p ois qtl nada' lhes garante a duraçãb 
:das inteJilções :favorave1s do proprieta· 
tio, debãixo deicnja dependencia el-
les se achavào sem cessar. 

Uma das c·oizas que mais nocivas 
tem · sido á prosperidade do Brazil, 
'!í!ão os pl'ivil~gtos exc)\lzivos, concedi· 
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dos a cel'tail com pafl'hías. O. sal, por-
exemplo, era objecto d'um monopo;-
ljo, g ue n}io podia deixar de ter in-
fluencia sobre _o commercio, pois o 
sal vem dia1;iamen.te a ser mais indis:-
pensavel para a Pxportação dos.coiro$ 
do interior. Hoje, d'izem_, est€ ge,. 
nero ' , hem. como muitos outros da 
primeira. n.ecessidade, podem ser im-
portados sem pagar d.ireitos ex.cessi:-
va·mente .onerozos.. Grande numero 
cl'individups tirárão qota.veis vanta-
gens desta medida; mas. é desgraça-
dament.e a temer que elle não esteja 
inteiramente - em harmonia com as 
;1e.cessidades d_o Estado, que, n' u r-q.· 
rnomen to de críze, dev.em de necessi:-
dade cresce~. 

Os productos d'agricultura, que. 
ª-limentão e vivificão o commercio , 
são assaz consideraveis ha algune an.-
n.os ·, e podem facilmente ser dl pli-. 
cados durante vinte , sup.pond.o al· 

·guma actividade da parte do gover.-
:oo em, reformar abuzos; com tudo a. 
desunião de certas proviucias foi u.i~ 
obstaculo a este augmento •. 

-r . 
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Segundo os melhores dados fbrne~ 

~idos, ba pouco tempo, por brazi"l 
leiros, exportão hoj~ para a Et,Hopa 
çem mil caixas d'assucar de quin~ 
~e quíntaes cada uma, centp -e cin-

·çoenta mil saccas (:!'algodão d~ quin-
tal e meio, doze a treze .J;Ililhões de _ 

· arrate.is de caífé, e quantidade con-
sideravel d,e cacáo. A q1;1antidade 
~'assu.car e d'algodão recolhida ha 
~lgune annos I}ào é In11Íl9 tnais con-
sideravel do que o era l,la oito 011: 
~ez ; mas a cultura ·do caffé aug~ 
rnenlou consi.der~velmente, ~ é a el~. 
]a, em ~rande p~ute , que se deve 
p augm ento que s~ faz sentir no pro-
~l.Ll, clo da eJ>Çpo rtaç:'í , qt;Je póde dei-
1,al\ a cento e cincoent.~ milhões, quan-
do, po tempo de Barrow, chegava a 
penàs a' cento' e vinte ou a cento e . \\ tnnta. · 
· O· Bra~il, que até ao prezente ~e . 1 

acha. sei,ll i'nd oS,Lf'li a '· de~e esper.ar to.-
do o · augmento ~le suas rendas da 
p~rfeição da\ lgricultura ~ e, este f(>D· 
(.limento todo Jhe periencerá, - pois, 
~~diax1,te çe~·t~ ~ÓI\l:LID~. c;on,cedida, ~·oJA· 

\ \ 
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tro tempo ao clero, cedeu este cor· 
po o dizimo que recebia . em toda a 
extensão das posse:3sÕes porlug·uezas; 
mas desgraçadam,ente as precizões 
crescem de dia em dia, e o governo 
conhece que certos impostos, mui-
to consiclerav:eis n'oqtro tempo, não 
pocl~m deixar de c·onsid~ravelmente: 
diminuir. Dáq.ui se d·ed·uz que o C]Uir. ... 
to do oiro, que formava n_'outrp tem• 
po um total de cinco milhões, rdo 
tardará em- diminuil·, se as Provín-
cias de Goyazes e Matto Grosso não 
apresentarein novas areias aurífera~·. 
para substituir· as que conl'meção a 
esgotm·-se (a) '. . · · -

Todavia, o Brazil tem nas minas .. 
·e bosques recursos - pr.~ciozos e des-
conhec-i tios:- mul·t.iplicadas. investigad 
ções, ou um feliz acazo poJem, proe 

~--~:----......,..-~----~-

(a) Li em varios jornaes qnP. o Tmpera· 
dor D. Pedw acaba de co.1ceder a uma t:omd . 
panhia, ingleza o pr-ivilegio cl'explorar as rni· 
nas: tambem se assegura igualmente que 
quatro minas_ abundantissimas forão de5Cll"-
lilerLas no Sul', 



HISTOltlA. 

curar·lhe bem depressa maior opulen-~ 
cia. Mas eu o repitp; i! dos esforços 
progressivos ·da agricultura que se de-
vem esperar a.s dura doi ra.s riquezas, 
que assegurão a prosperidade dos im-
J~rrios. Um mére lanÇar d'·olhos sobre 
todas as província:>; nos porá ao alcan-
ce de conhecer os recursos deste ge-
nel;o que a natur(c"za prodigalizou aos 
Brazileiros. 

pes,eríp- Se vizitarmos a parte mais te{ll~ 
<;a.o deca· perada, e nós transportarmos para o 
9~ _P ro! Súl, verf'mos que a província do Rio 
-v wcla. Grande de S. Pedro .f-ornece ao con-

sumo intet:no; e, até mesmo, á ex~ 
portação quantidade imrnensa de coi-
ros. T ira-se deJ.Ia , _11 ale.m .disso , a 
mai'9r parte das carne· . frescas, ·e sa] .. 
gadas, conhecidas })f'lo nome de car-
nes cfo cehao , e das q aes . se nutre 
~onstdPra~el pàrção de negros. , ' Ü 
Uraguay ~- o P~~ar11?a o~erecem um 
iet:ritorio ph:rrio ;i cultura do trigo, 
do a.rroz, e €las ar ."Ores fructifcra& da 
~~uropâ. ' · 

A Província de S. Paulo vê. c~:es· 
~_f!t o centeio, , o trigo 'candeal , o. 

\ 
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milho, .e prosperar tan lo como a man-
dioca e a batata. A vinha plantada 
em tão feliz clima principia a dar re-
zullados mais van!.ajozos do que nas 

I outras províncias. Exportã:o-se. igual-
mente desta província te>cidos' d'algo-
dão, grossos, na verdade, mas cuja. 
acção f;~br il se pode ria aperfeiçoar. 
, A de S~n U\. Cn.tharina , mais pro-
:xima ao Trópico, , vê prosperar c;;tda 
vez mais ' seus . generos coloniaes: o 
arroz e o caffé são d'uma qualidade 
superior, (~ conforme Langford, que 
conhece· tão h.em este helio paiz, po.,-
dião dar-se nella facilmente, e eom 
poucu trabalho, o anil, apimenta, 
a bauni!h~; o balsam.o de Çupayba ,. 
e outros artigos (a). Por uma . fe.· 
liz circunstancia' para a capítal., .os 
bosques desta P ro,vi nc.ia. furn t->€eúí as 
mais bellas especies de ITI1Hleil:as. 

--~-----------'. ' 
(a) Ha poucos_ annos que se aproveila o 

]eitc: fabricão-se qHeijos, e este genero d'in-
dustrÍÇt é já objecto de consideravt>l co~nmer· 
éio. (Veja-se a su~ viagem á ilhlJ. de S~nl•a 
CaLLtarina •. ) , . 

'. 
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Rio de Janeiro. alem da· impor~ 
tancia que lhe dá seu ferlii territo-
rio; e siJa admiravel pozição, já. é 
um ponto central, donde partirão as 
noções d'in,d usf ria que · ese!arecerão 
o resto do Braz'd. Este Lt·rritorro é 
principalmente proprio para a cultura 
do caffé, que se augmen.tou com pas-
lnoza rap.idez. As arv~es d'especia""' 
rias, que vegetào no jnrJim botaní... , 
co Pst~beleciJo a· alguma distancia 
d,a capital, e a plantação de chá for .. 
ruada com tão ·bom exilo no mesmo. 
estabelecime,nto· , í-ndicão que este · 
t~rritorio póde ani·1i1ar a exportação 
com productos múi uteis.-

Antes. de proseg:- ir . a descripção · 
ao 1lon~o da costa , demorar me-hei 

fl \ . J b '\ I) .. • re ex,JOnan o so re as ~ ·ez [ ro.vmcJaSo 
do interi r; .LVIi\nas Ge11aes, Matto .. • 
Grosso, P Goyaz. · 

Em M~as Gbraes 'se recolhe o oiq 
ro, osdiainantes, e as pedras precio-
zas, e culti ilo-se uazi todas as pro-
ducções com mu.ns ás f>rovincias me-
ridionaes da Hespanha e de Portu-
gal. O filho; ,e o tri~o. s.ustentão a 

.\ 
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inaior parte dos hà_bitantes. E' neces~ 
sario lembrarmo· JJOS que é rieste pai?,; 
que existem as minas de Mon_te-Ro-

,rigo; que em ti'io grande quantidade 
de SRlitre ~bundão. 

F aliando de Matto"-Grosso, e cle 
Qoyaz ; só dezigf\arei as partes po-
voadas 'destas innn e nsas províncias, 
onde n,'oatro tempo se mostrava o Qi-
ro em tanta ab1,mdanciá: H oje offt>re.: 
~Cem seus bosques materiaes· prevw-
zos, e suas campinas fcrt eis pastos. 
A primeira destas pro.vincias vê cres-

' ver a maior parte das arvóres e plan~ 
tas uteis, das quaes ·o Peru colhe tão 
g· ran~t->s vantagens. ' 

Para, o fado oriental atravessão-se 
as mais Lindas florestas doJnundo: to-
das · as madeiras de ·cons t ruccão e 
de q uaescr uer q úalidade se enc~~trã~ 

· ahqndantemente nas províncias doEs-
piri,to Santo e de Porto.Seguro, e até 
a mesma i bira pi t~nga (a), que princi-
pja a faltar em Pernambuco, .e cuja 

-------------• . . I .. 
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tinta brilhante tão indispensavel s$ 
tornou ás .manufacturas da E tiropa. 

llheos , e territorios arljac entee 
dão mu)ta farinb.a de mand·ioca. Cres.., 
ce nella o caco t' iro, ainda que a sua. 
culttua não esteja m~ito Pspalhada. 
Bahia é particularrn onle propria pa .. 
ra a da~ cannas, d'ass uc;tr, e t- odos os 
dias se põe m em acçào nrvas machi., 
'na:3 pa ra ser facilitad a . O tabaco igu-
almente prospé.ra nes ta província, e 
a.sua colheita aprezenta muitas vezes 
proveito cousidera vel, e cujo augmen-
to se firmari a, apel'feLÇoando a cultu .. 
l'a. A mandioca, este preciozo vege-
tal, qu e substitu e nestes paizes o tri.,. 
go da Europa., e o a,rroz das provín-
cias\ aziati cas, fa vore ;e a ilubsisten-
cia. d<;>s h,abitantes da r~\ovinc-ia ' e po .. 
derá fot' l~ar pa ra o fu t,uro um ramo 
d'exporta ç_ão. Encontr~o~se em·S . Sal.;. 
vador, betl;l com(9. nó Rio de: J aneim, 
innumerav~is artl tas, de modo. que 
excita á ad ;p it'?H(i'k> do Europeo , e 
n~uhuma ,duvida ha de que estima• 
lando os ani_mq~.' ,com pre mios sábia-
n:lente destnb U·\d-os, e fa voo.eando a 

. \ 
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~lnulação e os er:li!·enhos, ·apparece's:.. 
sem' como por encanto rn uitas rna-
nufactura5. 

Pernambuco :e -as provincias adja..' 
centes recolhém os melhores algodõe s 
da America meridional. E' muito 
para dezeja r que -a h i se adaptasse o 
uzo de machinas de fiar, que pros..o 
perariã'o tanto mais rapidamente quan:-
to •maior é o numero d'individnos li.~ 
vtes que co'nt_a a classe dos arl.ifices, 
que se possuem das vantagens que 
rezultão da perfeição da industria .. E' 
mais estimada a m~tdeira do Brazil 
destas províncias do que a produzida 
nas outras; mas posto que a sua ex~ 
portação sEja sempre jndispensavel- .á 
Europa, não ,ajuda suificientemente 
a natureza, e é para temer que o 
cómmercio, se não achar quem o pro-
·mova, e protej'a; ache somente um 
fr~co recuno em mn dos ramos que, 
n'outro tPmpo ,. o enriquecia. Sem 
proctuú explioar todas a11 cauzas da 
-!ápida diminuição d'om artigo tão 
preci0zo' de commer~io ~ póde olhar .. 
:se como uma das primárias o privile .. 

I 
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gio de CJI1e era objecto·, e por cotu~e& 
queocía o pouco que se esmerão em 
propagar o ibírapÍYclnga. Os Braziléi-
ros conlao muito com a fertilidade do 
sóle qu~ habítão para m)Jltíplicarem 
as arvores uteís , e persuadem-se, 
rnuit::~;s vezPs ,' que não póde apadri.;. 
nhar a hatureza. Ignorào as vanta-
gens _:'que podem -rfzultllr de ~iveiros 
de plantas (a) habilmPnte estabeleci-
dos, por11ue esta providencia é um 
dos maiores beneficibs . da Agricultu-
ra aperff!içoada. 

Cear·á., Parahyba, Piauhy ' são 
menos ferteis do que. as províncias de 
que acabamos de fallar; mas nume-
tozos; rebanhQs formão um ramo lucra-

. tivo\ le commercio qu podel'ia aug-
menl~r a inclustria. . \ 

As ri clreza.il v~geta,e~, qne encer-
rão a5 prov.tncras1 do Para e .Maranhão 
são incalcu\aveis , e devem ahi attra-

. hir algum di'ft num.eroza povoa~ão. O 
algoçlào é m\l~to bo'tn; o cacoeiro co~ 

(a) 
- \ I 

Para enxertfl'r, oll transplantar. 
\. ~ .\ 
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bre as margens de certos rios, a·s ar.!-
vores d'especiarias peculiares ao cli· 
ma crescem espontaneamente nos bos· 
ques , a~ ma~! eiras mais preciozas ~ 
entre as qllaPs se destingue a famo-
za madeira citrina, ou côr delimão, 
que o luxo rezrrva para fazer cs mais 
sumnt.uozos e ricos moveis; e grande 
mnl~ícliio d'outros vegt?.taes, çuja. ,uti-
)idade, e preciozo em,prego, somen· 
t<r se prezume, contribuirão a tornar 
estas províncias, d'entre todas, as 
mais florescentes., quando ~ povoa-
ção for proporcional a seus recurios· 
naturaen. - · 

Fiz conhecer, em su bstancia, al-
gum ai deisas pr~ciozas producções -
que devem, em maior ou menor quan-
tidade, passar para a massa. 'das_ ex-
portações; mas não faliei desses ve-
getaes uteis, que, crescendo em ca· 
da província, são de grande vanta-
gem local , e assegurão a abundancia. 
11os lugares em que são cultivados. 
Farei me11ção d'um só, .em razão dos 
e~pantozos "IT~itos que aprezenta, e , 
para provar a immeusa vanta&·em que 



a A merica ha de. levar um din, ás 
partes mais ferteis da Europa. A ba.;.. 
nanéira , que vegeta. e cresce em 
quazi toda a extensão das costas, e 
cujo saborozo fruclo é de uzo tão ha-
bitua!, até mesmo para nutrição dos 
habitantes do campo i, a bananeira 
póde offerecer etl'eitos Jlát verdadtt,. ad-

. miraveis, quando for mais cultivada, 
e Humboldt se certificou de que ce m 
varas de_terra em quadro, onde cres-
ça e te excellent.e e preciozo vege-
tal, envolvia quazi viute vezes mais 
substancia alimt>ntaria do que o mes-
mo espaço semeado de cereaes. 

Se quizesse multiplicar estes fa-
ctos extraordinarios que surprehen-
de!p nossa imag1nM5_ilo , attestados, 
poré.m, pelos mais célebres viajante~, 
diria qL\e sete leguas quadradas de 
terreno podem produzir a!Dsucar bas· 
tante pa}ii subministrar o gasto· que 
faz annuallnente a França dest~ ge· 
nero. • 

E' evidente e manifesta a conclu· 
zão que se tira, para o gast9 inte· 
rior, desta as.sombroza abundancia. ,, 
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fl a no ' Brazil certos lugares em que 
o assucar bruto, mais conhecido pe-
lo nome de rapadura, entt·a; çor~d 
parte importante 1 nC? alimento habi-
t ual. A aguardente extrahida da can-
:t;~a , e que vulgarmente se chama de 
cztnna, é bebida indisperisavel nei'l -
f,es paizes, e a fJUal, ·aperfei{,;oandc) 
os meios de d estillacão; airida setor-
nará . mais a bundante. Pa'ra d'uma 
vez di:tú tudo , avanço·' q.ue talv.e :i 
não exista paiz em que a h'atureza. 
reunisse tantos . meios de subsistencià. 
como no Bra'zil. · Os habitantes são 
qotados d' extrema sobriedade (a). 
A classe ordinaria do povo contenta.: 
se com carne secea, fari,nha dA ma,n-
diooa , bananas ,. e fru c tos que ·o t J. r-
reno dá em grande quantidade. Achá. 
por conseguinte, seguro o alimento 
com pequfHias fadigas; mas; aindá 

· mesmo quando cresc~ssem suas ne· 
cessidades ' é d'e;;perar que iguál · 

I 

. . .. . ' ._ _______ , _______ _ 
. . ( a) qaracter peculiar aos povos que' vi~ 
lem. nos cli ro;;ú1 cúlicjos, . 

Tom. X I. 9. 



'!s .~. - Hn:i'~:ttiA' 

ínente augmentasse,d'urna maneirá r:í .. 
pida a rovoação' por ca·uza da.s in-
numeráveis producç,ões que a natu-
reza espalhou .por toda a parte~ e 
que são destinadas a satisfazer, tan• 
to as primeiras precizões do homem'· 
como as superfluidades do luxo. 

N ào me canço de . o repetir: é da 
' agricultura que o governo deve con-

j]at: a prosperidade do paiz que rt>ge, 
e debaixo deste poll~o de vista, cum-
pre coo'fessa-lo, lhe resta quazi tudo 
a faze•·, pois que, ha muitos annos 
qve não se execuUo melhoramentos 
sensíveis senão com as plantações de 
ca1.fé. Um homem dotado de verda· 
tleiro merito, e que perfeitamente 
conhecia a economià política do 11eu 
pai'z ', me afiirmava qu'e ha muito 1 ~m
po não ·fizPra a cultura da canna d'as· 
su_car . pr,~g~essos 11olavei!l, e gue_ se 
fo1 favore-c1da ·em certas ruov1nc1aS , 
11'outras tinha sido desprezadêt. 

Os Brazileiros não necessitãt> de 
que os ani lllf.!m ne~te ponto: a pPrs· 
picacÍa , de qHe são do f auos , Jhes 
faz ~eJatir vivamente os vícios d'admi· 
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n·istracão. int@rior. Nãq é da · Europa, 
que elies dev~m esperar melhoramen- ' 
tos nestas especies d'objectos; mas. 
sim de sua propria energia. A Eu· 
r~pa sempre lhes fornecerá meios de 
sé ap!O'rfeíçoarem nas·, Seiencias, e 
ri'as Arte~ ; ma~ ella não lhes p6de 
e.usinar . a rotgar este fertil territo-
rio, cujas partes povoac!as ~ão mui~ 
tas vezes as maí's incultalil. Propa-, 
guem, nas províncias que lhes sà.o. 
convenie)lte~. , todos esses vegetae~ 
nteis q_ue prosperão no jardim bota-
nico da capital; e que parece te-
r.em sido até ao prezente d.epozita· 
das neste preciozo estabe~ecim~nto ~ , 
para ser\'lirem d'objecto d'uma -vã 
ouriozidada. Transportem-se para a3 . 
pro1vincias do nor~ as a-rvores que-pro· 
duzem a canella, o cravo da In dia, a 
noz moscada ; rezervem-se para as 
do Sul o chá, e os vegetaes que exh 
gem ~alor menos forte, · e a A meri-, , 
ca não carecerá do t:esto d(} mundo. 
E', porem, necessario, FJão dissimu ~ 
lar que, nos prímeiroíl tempos serão. 
prova.velm~nte de q~.mlidade inf~:rio~> 

a ~ . 
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Ao's prod uc tos de todail estas plantlfg 
nos paizes donde se extrahem; mas 
uma cultm;a ·cuidadoza ' trará comsi-
go a maior perfe.içfí.o . . 

Talvez se opponha a obj'ecção ·da 
que seria preferível culti'var Oi ve· 
getaes indígenas dos q,uaes . se po~ 
dem t'i'rar productos vantajozos ao 
·commercio. Estou 'bem longe d'acon· 
selhar tão perneciozo esquecimento: 
sei que o anil cresce ·espontaneamen· 
t'e l~m certas provinciafil, ·e que rné· 
rament-e stt occ·upão de o ·extra·hir. 
Não ignoro que á cochenilha é ·de 
g·r'ande comrnercio, e ~lle no Rio 
<le Janeiro era n':u ito aperfeic;oada a. 
s\Já cultura; mas ql\e . depois intei-
ran1~h te se desprezo!J, quancl'o ·dava 
rezultados tão vantajozos, e que al-
guns plantadotes procürárão sómen" 
te reparàr\' qlfa\llo nelles cabia, es-
ta falta do antigo governo. Dezeja-
ria !J u'e se devastassem ·os bos·gu es; 
que se· -coNsultassem os sábios do 
pai~ , e os · mesmos estranv.;e1ros # 

achar-se-ião re·cursos dest:onbecidos; 
e ·o- commet'cio avultaria , enrique~ 

/' 
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e~ndo-se do que despreza a. ignoratl,-
cm. 

. Assim oomb o commercio do ir~
terioc· tomará rá_pido vôo e awgm t> n-
to, sendo abolidos certos. privilegws 
entre os naciona.es: támbem o com-
mercio ext.0rior não pódc deix ar d'ex-. 
perimenlar sensjveL melhnnÍmerrLo .,_ 
qu;wdo. t .. odas as 11/i..Çi'J.es- for:em igual-
mente favorf'cidas, e não Sf' observar_etn 
desigualdades odio~as. N;lo é, nes.-
tes primeiros. tempos, que se pod.erá 
obter vantagem pelo comme rcio ex-
terior-: nelle não deve o · governo hra-
zileiro fundar suas principa es e5pPran.~, 
ças : Sf'jão reparlidos os ~o~ ~rcargos., 
torno a diz.ê-lo, Ç'OI.ll igualdade, a o 
gyre commercial será ma1s uniforme. 

. Por f'tta breve rela<Jío se vê -' 'luc 
-o Brazil pos:sue em seu seio todo!> os 
elem.enlos que cofJcorre m !?ara tornar 
um imper io florescente. Se os peque-
nos proprief aríos r-eceberem protee-
cão ,_ s~ os privileg_ios que põerú es-
torvos ao commercio H.rl'e1Jl abolido~, 
~e n_os acQstumarmos, em fim, a olb_ar 
a agricultura como o 'objecto llH.iS. 
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importante, fará rápidos progressos 
entre os Brazjleiros o espírito d'iu-
dustria, e seu irnperio, se elevará a 
11m grau pe prosperidadE?, que es-
pantará o mupdo. . . 

Providen- A inda que o Soberano se afadiga:.. 
. 1 . 

ClaS e ,eiS V a por tornar felizeS QS pOVOS que• l'€0 

em favor gia em todas as part'es do rn un-do 
de Porlu- · · · · h~' ai. · parece que a~ cJrcurnstancJ~s tm ao 
g. tornado decadente o velho e . nobre 

Portugal, tfí.o ri<;o e respeitado u'ou-
tras épocas. Sua agricultura estava 
Janguida pela introd,uc(;uo dos cereaes 
'estrangeiros (a), e por cauza dos encar-
gos a que era sujeito o lavrador, e os 

, prod.uc U!~ da industfia não achav:lo 
extra c: ção, por não ppdêrem competir 
com os estrangeiros,, ~ introduzidos no 
Brazil, cujo mercado franco o!ii ad-
~11Í tlia, e favorecidos (os B r itanic:os) 
})ela. diminuiç&o de diréitos. Era, 

\ 
--------------------------------------

\ 
(a) D esde 1808 até fim de 1819 Sf!bin 

d e PorLugu l a enormlss ima somnia de J9~ 
~n i l h õc ~ de crqzadoã para compra destes ge• 
ncros. · 



\ 
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pois, lastimoza a situação de Portú.-
gpl, cuja balança commercial efltre 
a exportaç~o e imporlaçãp era con-
tra o. paiz em muitos mii!Jões (a.): 

· aquellt~ mesmo preciozo licor, tão es-
timado, que ·é preferível a todos os 
QUlros , tinha p~quena e diminuta. 
ex por t.ação , r, o r estat· 111 ui sob recar-
regado de Direitos, e tere m os sub-
ditos Britanicos procnrud.;.) imita-lo, 
a f1m de se izentarem d' tm1a espe-
cie de j ngó, por não. lhes ser possi-
\cl de-ixar de comprar · os vi11bos do. 
Alto Doiro. Osal-, o peixe salgadQ, 
e algumas manufacturas lambem e.s-

, tavão sujeitas. a grandes direi_tos que 
obstaviio ao seu commercio-. 

E l-Rei não remediou estes . ma-
les em quanto lhe não, forfío nqto.-
rios. A Lei de 3.0 de Maio deste au-
no é urna prova. c'abàl destes bons 

~-----"'!"'-.....---. --,-
(a) Nos anno• de 1818 e 1819 foi con-

tra PaHugal na summa de- rnais óe ~e mi--
lhões de cruzados. Os outros annos podi~o 
com pular--se similhantemenle. . .. 
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$entimentos. Ella é toda ' em beuefi''!' 
cúo da indu&tria e commercio portu ~ 
~uez, e, [)IDJ_lliava as dispoz_ições da 
(f e 25 d .A.brd de 1318. hupoz um 
(iireito adàiciçmal d0 mais 8$ rt>is 
~n r cada pipa de vinho eslrangeiro, 
~ppl.icando-o para as desp(:'Jzas mil i-
tares~ e es~abelecimentos puhlicos, 
e sendo cobrado pela Alfandega; 
l"emf'l !endo-o ao Erario, e entrando 
no · Banco. Aboli 1,1 a diminuicão da 
rl~reitos concedida ;w Yinl;o, 'agt;ar-
clenlc, e aZt'ite estrange1ro embar-
çados em navios por! uguezes , por 
se i t> r abvzado deste favor, e. cl'ei-
:Xado a pro.dUCÇUO nacional, . Stl bst i-
1UÍIIdO- <~ com a esl ranbeira. R evo~ 
~o~ o prh;ilegio concedülo á Com-
jJ~nhia d' Agricuitura \ das Vinlws do 
A !to Doiro, nel~l mudança de cir-
cun:sUHlc(' s , t' ampltan.do ~(jtit'll t=; s 
~le q tr f' .g<IJzava )/ara al :; 11 ns dos por· 
tos do Drazil, mandar~do- Jhe obsera. 
' 'asse a r~JHÓ ,lQ do Yiuho lega.! e. 
(l 'em harque, e com,ru·lwndendo to, 
(los I_!S portc's dafju,elle reino, para 
~ gu{ll ~6me1~te ella \poderia dü~ct~ .. 
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~ente transport:1r por _escala, ou em 
direitura par? qualquer porto, e que 
a expor ta<;.;}o do vinho de ramo·• ficas-
se permitlida a toda a pessoa em 
gera l. · Determinou que o trigo es-
t rangeiro, a~sit'!J con1o o milho, é'e·. 
vada, centeio, e far inh;A, pagassem.; 
corno direito d' Pnlrada· , tios portos 
ele Portugal e Alg-arve, _a dizin1a ' em 
especie, arrecadando-se pdu Terr~i
ro, ou p elas · A!Jiwdegas, onde. o não 
houvesse, não se f'nt e nJendo como 
avendagem destiuada á mánutenção 
daguell~s estabeleciu)entos, e quan-
(]o estivessem em contradiccão teria 
a l.1Jf'S.01a natureza e applica~;ão que · 
n decre tada, por ser jus to que a es-
te subsidio, que se achava dimirltlido', 
accrescesse algutn outro augínento ,. 
e que o fosse poí· este g~"nero, ~1 ue 
se acbav;t i:.~,enlo do direito gera l da 
dizima, por ~star em oppozi(;ilo com 
os lavradores, que pagão dizima de 
set1S fructos. Permittiu. que .nos an-. 
nos de cal'estia houvessem conven-, 
ções com os importadores daquelle: 
~e11ero. Mandou que o sal de Port~r-
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gal e A I garves pagasse rn e ta de de 
direitos d'entrada nos pqrtos do Bra-
zil, e o mais sal portuguez o mesmo 
direito de 80 reis rC?r alqueire, e o 
estrangeiro dirc~i lo dob~ado, ni'ío se 
entendendo alteradas a~ toutribui-
ções, que, em alguns lugares, hou_, 
vessem. Ordenou que o atum, sar-
dinha~ ou <?nlro <J ualfJuer peixe de 

-pescaria de · Portugal e Algarves fi. 
cassem livres de direitos em todos os 
portos Purtuguezes, bem coi110 o pan· 
no de linho~ linhas, burel, e sarago-
ça fabricada em Portug·al. E para 
que não se desfalcassAm·· as rendas 
do Estado, e se atte>nuesse á ur~en-

. cia da-s despezas,, se in1poria·'un1 di-
reito addicional de 8.$ reis em cada 
pipa d'a~uardente-- d'e consumo em 
todo o Brazil ; ·· não se eu~endendo 
aholida, \ por um tal motivo, a pro-
hibicão da venda de tal bebida nos 
luga~es onde existia esta dispozição, 
por occazionar desordens entre os es-
cr'a'vos a bJbicla. daquelle licor espi-
rituozo: exceptuavB:o-se as Provincias 
do Rio Grande . de S. Pedro, 1Sant~ 

\ 
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Catbarina, S. Paulo, e Matto Grots- • 
so. 'Aboliu a impozição chamada do 
snb~dio militar de &.~O reis sobre ca-
da caheça dH _gado Vab-tl1n, e <.jUe 'Se 

·recehia no Ct>ará, Rio G rande do 
Noi·te , Parahy b~t , e Pernambuco, 

1pois mil.r:dára occorrer ás despezas da-
tropa pélosoutros rendi111entos doEs- -

. tado. Mandou que para s~-'r cm admit-
tidos navios estrangeiros nos pol"los 
portugueLf'S, .devião ap1·e::zentar do-
cumentos legae1;l para evilat·em incon-
venientf's, l&galizando a nação a que 
pertPncião, o de~:; tino de sua~ viagem, 
e dec'larando Jé que constava a ca.r· 
ga, tudo reconhecido pelos Consules 
portuguezes dos portos donde sahis-
sem . Este decreto .veio (lar ~lgurn 
·alPnto ao c·o'mmercio e industria de 
. Portugal j}i expirantes, pelas cauzás 
aos pensadores manifestas, e po'r ou-
tras que saltão aos olhos do fino polí-
tico. 

Outro objecto da maior pond~ra- Lei favo-
ção occupou a ~olliciLa e paternal recén<l.oas 
providencia do Soberano. Cuidou em pescanas. 
tirar as pe:'icarias .do. seu . estado de,. 
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cadente' . e eleva· las áquelle g-rau (fe. 
])erfeição e prosperidade a que po-
dião ser conduzidas. Este r<~mo de 
riqueza puhlica é de summo intPres-
se: elle. não só ministra ao consumo 
interiot· sub::;i::;tencia ce l'la e índepPn-
rlente, Il}as até mesmo póde animar 
o commercio externo com um novo 
~amo d'expor lação (a) . As aguas do 
Océeano promovem es te feliz e agra-
rla,•el aspecto, e as costas · de Portu. 
gal abund/ío em toda a classe dP pes· 
caria, sendo seus habitantes deste. 
midos e haheis pescadores ~ e sendo 
este trafico como. um viv eiro ele ma-
rinhagem para a marinha mercante e 
de g uerra. Pondere-se mais íJUe ~sta 
a~undancia pód~ to.~ n a r os Port ugue-
'zes independentes .. 'dos est.rangeiros 
n este g~nero; que e tl e,s' preparil.o de mo-
donoci oá::::aude, como.acontececom 

\ ---"---------....---
( a) f> m.uito c excellenle sal· em qne 

abunda a no~s:i palria, serve para st>con.ser-
var o peixe, sem o e>pecu lad:o.t: ser obt:iga· 
do a faz.er dt!~pczas enormes.. -
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o bàcal!lau; mas se -forem excessi'vM· 
oil direitos ·nenhum con~merciante se 
anima a tentar similhantes em preza~; 
e estas considerações aconselhárão . 
El·Rei a ordenar (a), que os pesca.i. 
dores pagassem somente meios direi-
tos de quaesquer jrnpostos, _fic~ndo 
os dona'tarios sem acção para pedi7 
rem inclemnizações. A }ustiç!l, a hu- · 
manidade, a religião , o bem da pa-
tria, 'tudo reclama v a a favor d' uma 
classe tão indigente e proficua, me-
didas CJUe lhe dessem auxilio , e a 
arrancassem 9a desgraça , por ser 
uma , das mólas da grandeza dos Es-
tados, e printir,almente daquelle que 
tinha possessõe~ dispúsas pelas qua-
tro partes do mundo. · 

·Mandou tainbei'l1 ( b) que Iias Al- Protege n-
fanclegas_ do Brazil se não .cobrassem do a .en~ 
direiloi das ferrag-er1s fabricadai em trada das 
Portogal, a fim de favorecer a ex.:. ferra gens · 

~ d b' . Porlugue-portaçao os o Jectos da sua 1ndus.:. • -

-----------------·---
(a) RewJuç;ão àe 30 tle Junho de 18~0: 
(h) Decret~ de 3 d'Agosto de 18~0. 
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- z~snoBra-tria, para gi.le tivessém -facil exttaco~~ 
zil. çfío, preferencia an1pla, · e livre mer· -

pado. 
Aconter.i- Os portugue,zes EuropÁos nada ti• 

menlos <te nhào perdido da sua antiga fidelida-
Portuga~ -de, e acrizulado amor á Augusta Dy-
nos -ulu- nastia de Bragan.((a. Seus sentirnen-
mos me- 1 - - ~ l ~ · ... os para com o 1-.JO wMno (frao puros 
Ee5 de . I . fi' . 11 lB\20. _ e Jna teravets: so · não ma es, co-

. ' 

nheciã.o a decatlencia da patri:1; mas 
elites malles, és! a decadencia "sqbião 
elles perfeitamente que n~o eliJana-
viio de premeditada vontade do Mo" 
nàrcha; mas l~rovinhão dos flezastres 
ligados, a uma guerra dilatada e re· 
nhida, e _outros de lhe não ~terem 
assáz conhecidps rara os poder re-
rn ~cli.ar . , .A _ permanf'~r,ja da Corte no 
Braz1l bnh.a. attrah1d,o sobre Portu· 
gal . da~n9s ~a ma!ot trànscenden-

.,cia, .e ~~ redmziu a circumstancias 
dezastroz.~s. Os saques repetidos que 
deite se 'tii·avão ,-· fazendo passar ao 
novo ReinQ som mas enormíssimas 1 
os rendime-ntos das Cazas_ dos Gran· 
dPs, e outros Dignat'arios rezidentes 
ju_nto_ da. Corte, que .no todo erão 

. . ~ 
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1 -r~mettidos, a nenuria geral, prove~: 
niente destas e outras ca~zas , a in-
feliz· situação do Co}nmerçio levado 
quazi á sua derradeira e ultima rui• 
na, pe'la rnortíféra- luta que durou 
seis annos, e pela pirataria exercida. 
debaixo da bandeira d',Ar_t igas, a 
Agriculturà' em -abandono por cauza 
das leiS que destruião seus rnananciaes. 
a lndustria em desalento, "tudo, n'u-
ma palavra , d'es-gcsta v a, os povog , 
q ue, em geral, não pézão as cau~ 
zas, e lh<:>s _ attribuem · effeitos con-

' trarios. Os mallcs que sobre el!es 
pezavão os ião exacerbando, fazen-
do crear raizes ao dezejo de refor-
mas. 

Este espírito innovador · quazi se 
generalizou : o sentimento da rnize-
ria püblica era manifesto, e todas 
ns classes se achavão perfeitamt>nte 
poss uídas d!l neÚssidaQiil ab~toluta de 
se remediarem abuzos, provenientes 
mais da connivencia e patronato, do 
qMe da inefiicncia das · lt>is. O mes- , 
mo Soberano já tinpa. _por , algumas 
vezes, patenteado, d'um 1nod<?- ex-



1Jresso e paternal, que estava pron): 
pto a ·realizar a felicidade · de seus 

- 'Subditos, tao intimamente ligada com 
a sua ventura inJividual, e quP, a 
]lezar d'a1gumas sugge~Wes rnalévo~ 
bs, elle nada tinha. tanto a p!:'iLo 

'.çomo o be.m--estar des~t'S me:smos , 
(,JilP., SP. g·etOiào em vão' era por não 
pt>netrarem seús ela mures a te seus 
-otjvidos, e por serem entorpecidos 
pelos corteiilos. 

Foi porém lavrando o desconten,. 
titmento, sem tp1e o braÇo poderozo 
do Soberano - l]1e puzesse barrHiras, 
pois não era deJ!e informado : as 
jdeias enlhrouizada::> na Eoropa .df's-
de a. época {~s·pantoza da Reveluçllo 
F anceza, 'lambem acbárão sequazes 
em ~ ~ortugal ~ que as prop·agéirão, e 
fortal~c~nl.o_;_ ~~(~que adquir~ndo ro-
.bustez effe1tuarao a explozao, que 
se teria evitado, sendo as pessoas 
que comp_unhão os Conselhos d'El~ 
Rf'i , mais ze)ozas do bom nome, e 
ventura de quem os enchêra de be-
neficiOs, e ao ·qual deverifío art·edar 
do precipício., tanto por. deyet\ ~o~ 

·' 
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mo por ,gratidão. Berri pelo con t.ra.· 
rio: ó Monarcha çaminhava sobre a 
crcÜera do volcão, e só a Prov'iden~ 
ciá o salvou de ser tragado, e de 
ficar envolvido na)ava, O perigo era 
jmminente; a hora do rompimentó 
já soava; e ném por isso se preve-
nião e acautelavão aquelles que ma-
nejavão _o leme. da náu do Estado. _ 

Esta série de desacertos· accele-
rou a revolução' que agitou todo o 
l1nperio . Po~tuguez , . e . o ameaçou 
d'uma completa dissolução. Um no-vo Governo de Portugal e A lgarve~ 
se iristàllou Iia _cidade do Porto em 
2~ d' Agosto, e declarou á face do . 
Mundo, _que seu fim unico era cón:.. 
'voca r as. Cór.tes, _para qtie estas prd:. 
mu lgassem uma Constituição, man-
tida a Religiãó Catholica A postolid. 
Romana, ó Senhor D. João 6.", e 
a Dynastia da Caza de Bragança. 
E11te Governo foi bem depressa obe-
ÔPcido por todá a extem;ão de Por-
tugal, riao obstante ás medidas d'up· 
pozição que oppoi o GovernJ) Pxis-
ten~e em Lisboa) que foi dis:solvidó 

Tom. XI. 11 
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em 15 de Setf>m hro , e snhstituido 
p or outro in ter ino , o q u11l principiou 
de8dt> logo a -ct>mmuni car-se com o 
l}U e s'ius lallúa 110 Purto ·, e marcha·· 
v a f>lll di rPÍ tura á CaJ'Ital. Depois 
d 'a lgu mas cor,tesl a (;'ões, qtre estive-
rRo a po nto d' o rigi11ar desordens_ ci• 
vi s , -acabár~o amignve lmente, e no 
dia l" d' O otubro fizerão a sua en· 
trada públi ca na Capital os Mernbroa 
da q le ll e Qov Prno , por entre accla· 
mações e vivas' q ue ião ferir as nuc. 
vens ( a ) . 

(a) A ve recla qu e seguírão est es ho• 
m~m , -qu e Rlere<'ê rào a o princi pi-o a conli/ 
ança nac ion<1 l, é no t a v e~ . Encelá rão a sua 
e-m preza co m corag t•m , 'pureza d'inte n çôes ~ 
palrioLiSrYlo ,' e ·Hk li Jude 7 ~ grangeúrâo a 
e>lima g~wl ; mas bern d e (~~~·ssa se apartá· 
r 5o d P~ta ,rilhant,e es trada , e nppa receu o 
int (• rt~ss f! iud ivirl ur, l , que os a vilLou f! per• 
de u. () P:<J1t'C'lé1Cido h .. r rorozo do rlia 11 de 
1\nH'whrn 1lh1111 a pnrla n um sem nu mero 
de rna<JIIÍfHI~:o•·~, pt>rvP rsidades , e infamia;; 
q ue só ti v~· !·<'1 1 1 t\~ ml q co 111 o vili pe ndio, e 
fuga ubjc<.:la Je ~e us iHdiguos A ulhores. 
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· O brado d~ Constifuição que ni..: 

pidamente se repetiu ·em todos os an- \ 
g ulos de Portugal, :Aigarves, e Ilhas r~ . J~. 
da Madeira e dos Açores, ia levar ao U~t rjl-
Brazil o. facho da Revoluç~o, e atear lO 
naqu~Jl~ paiz .um fogo ainda mal ex- . ',} 
tincto. Nenhum homem sensato ne..;. \ 
gará , que o 8ystema das R epublicas 
depois de haver tido grande voga n~ 
Europa, aonde mui-tas fl~recêrão, se 
radicára na: America , e dominára. 
quazi_ todos quantos ali i -tem ·o berço. 
A independencia das Províncias Un'i-· 
das do Norte daquelle ' Hemispherio, 
e o pmgressivo augmento de 'sua pros .. 
peridad"e, dando solidez e vigor ao 
Systema Republi.cano, animoJ.I' os ou-
tros povos d' Amedca d'igual impuJ~ 
so, até que encetárão a contenda que 
tem sidó sanguinoza e longa, mas qüe 
chegou a seu _fim, e se no Brazil não 
lavrou o ·contagio (a), foi por .muda-

,._____;,_---~--

(a) Diversas commoçõeo políticas agitá· 
rlo o Brazil; ma-s sempre com mau exito: 
as duas mais considera v eis fô rão , uma e u:~ 

H 2 

. ' 
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rem ·nelle as circurnstancias; e ràiar 
uma nova luz com a chegada ·da Cor" 
te , acouteci nwn to que PspalbotJ gran-
cl ... s bPns n·aquéHe vasto e rico conti-. 
tJeH te. 

A penas houv~ conhecimente do 
€\cont.~cido Pm Portugal, derão mos· 
t r;;~s os Rtazileiros de •Joererem par· 
tieipar das v~ntag~ns annuuciadas 
J>Or aq.u e ll ~s que lta vi:lo proclamado 
a nova ordem .df' -·coizas, affiaoçando 
beneficios iucalculavejs a todos que a 
~braçassem, Este bri-lhante prospe-cto 
<lr>si11mbrou os povos que pertP.ndião 
df'l : Jt:~rar- SP ; t' O terÍào 'feito COm eSo 

tré·pito se n'u_mas p·rovincias JJâ'o ti• 
ve,.~em adher-ido os GoverhadorPs a 
se~Js.d~zejos, ' f'.n'c; ~{tras ni'ío f{) ssem 
ff'Jlfllnld os pPb força 'armad3. Ü~ Ren'-
tjlllt'OtOS pan··cPndo unanimes, t:•rão, 
porém , UJtJÍ di versos: tüdos aa·t'cla• 

\ 
--~-----'-------=--

Minas (1eràf'S , d escnl:ÍP ri.a a tempo' e a 
cJP !'8 17, qut·lllbe nt o, , ern I' F. rn ambl&co. Seu 
rewltH.Io prova.; que erào parto; de cabeças 
esq ueu tu <.lati, 
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'\'·ão coocorrer para nm mesmo tim; 
porém com a ' differença, que o pqv.:o 
obrava francamente ; _ qu~:-ría seguir 
o destino de PorüÍgal ~, e oheâecer á 
mesma Cons t i tuú(fi~ q ••e Pste adO.ptas-
se; os chefes dc} par.tido Re publica-
no , asl ub.os e inst.ruia<>s na march<\ 
d::ts revoluções, sahião optim~rnen f.~, 
nfío menos pelo r a' ioei-mo do q 11 e pe-. 
ta . exp.eriFncia, q ue , era in-dispensa-
vel applnudir O. voto popular, ~-r J)a-._ 
çordo c0m os. r.eformaJorf':; , ~-tlrü)lP-Os _, 
jurar obediencia á annu1;ciarla Cons-' 
tituiçi'io, para q1 1e est.à Síir)Ji1iis.~. cq.- _ 
mo de degn1n que os l ~ vasse aq ca.- · 
zo da appet.ecida iud~pendenein. A in-
cl<~. mais neceh>ari a sP llws faz.ia t->S-
ta submissão, para .conter os parLi-
<lus qne t"spreitav_.~w a occa.ziaQ · de 
nluluamenle se host iJ.íz:Hem: u ·alis-
.tas, republicanos, , ft:dPr-ados, i nrp e~ . 
tiaes, todos d t->zejavã0 pô.r-:oe t->lll cam-
pq, e dt>clararem' guerra d' e,.x1 Prmi- · 
nio até. se destruir.em ;, q grito d'u-
~ião foi como o Anjo ,de .paz qu.e 
desarmou os Ot>mag·ogos, cujt•S bra-:-
~os já es.ta vão a.lçados par'+ s~rem . 

I • 
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manchados no sangue de seus com. 
patrícios; ainda que as furias que 

-costumâo acompanhar as revoluções 
não fôrão de todo encadeadas, com-
tudo perdêrão seu furi.bundo _ardor. 

Sensação Foi a Corte a que m~ior abalo sen-
Hu e " pro- ti u quando chegárão as noticiél'S da 
dnr. n<J. B.evolucão: bem similhantes a raios 
~_o rte a;lO- que ab;~tem e fulmínão os homens 
t !Cin ua l 1. ' d d á ~ d -R evolução c esaperceu1 os, espert· r_~o e s~u 

,de PorLu- Jethargo aquelles q.ue dev1ao, havia 
gal. muito, ter prev~nirlo o su-ccesso. Di-
, vidírão-se as opiQiôes; uns querião 

qu e Et-nei cha.masse as Cortes flln-
dam e niaes para 9 Brazil, trans~or

·J1ando assim os pwjectos "dos lmJOva-
clq1rt>s _ Portuguezes, e fazendo vaLer , 
ft alli::~nça que tinha1 com os ~emais 
Potf>nl < elos, a fim d ~ ·que estes 'le-
l1e!las~e n a rebellii'ío. · El-RPí regei· 
tqu e::; te \projecto como capaz de so-
p ra r a gur rra civil,__ e porque, sen- . 

· do ht:manQ pai de Sf'US subd i tos, o 
horrorizava a ideia de que corresse 
sauguP portuguez por sua cauza, e 
se ultimnsse a det;g-ri:lça levada a seu 

- ~uge pelas d-isseqsões civis, e' pelas, 
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b1ayçmetas e'stt."angeira.s~' Or1tros Sf' in· 
clinavão a que a ~t:dP da l\1on:Hchia. 
pf>rruaneces~e ·para ~-e 1 upre no Bra~ 
zil, e se ab;:~ncl<in~sse Portngal ~ su·a: 
sor t~ , e aos parltdos · qm"' o rld acl;!-
raviio (a). Tamhem a estP Ject>di-. 
damente se negou, C?Omo ()pposto aus 

(a) · Por este tempo se vulgarizou ilo Rio. 
de Jaq.eiro um folheto e,crito ern Fraucez, 
e-espalhado gratuil<II)Jent_e, no q11al ,e avan•-
çavão as mHis ineptas.. e exlHl\l<lgantcs pro-. 
pozições ,_ e 5e infamava ·pQrtugal ,_ e seus 
babitant1ls, tr ntando-a)s de falsa rios e rebel .. . 
des, e coqclu rndo ,que a Cone devia per· 
manecer . no Brazil, p ~ ra dahi. descarregar 
golpe~ ,n-iortaes ,sobre Portugdl, o .esícJ--i!. ro~ 
~heflo ( expi·essão do aulhor. do opusculo). 
TribrJte-§e grill itiào sincei-a- ~ respei toz~. ao 
S enho r D. João 6. 0 d~ glorioza rnernoria _, , 
que ou v incl'o os <:onsêlhos d.e todos, só de 
,si proprio t Cimo,u o' CJIIe se-guiu, c, eotrt-gou-
se nos braços d'nm povo que o amava, e 
o qual- não atraiçoou. a magnanima confl-

· ao~n que nelle pu~ern o seu Sobe-rano. ' O 
AuLhor do. folheto em, segundQ affir.rnão, 
pe;soa_ de grande inilucncja, Membro do. 
Miuisterio. 

/ 
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sentimentos que o anirnav~o a 'be~ 
(]'e seus povos, ' e abr_açou os conse~ 
)h os dos que o pP.rsuadião a q u,e t=>ra 
forçozo regressu para Portugal, on-

' de él s ua prezenç:t não somen'te tran-
~ ll il lizaria os · aoimos, ina~ pacifi,ca-: 

. 1;ia as desordens · em- quaésquer pàr-
tes onde se suscilassarn. 
· Todo o resto do an~o d.e 1820, 
que tão mell),oray~l 11erá ~empre Qos 
:fa'stos Ja Hístoria mod erna, foi pas-
sado em .i~rezoluçõe~ sobre o partido 

' ~ecizivo • que tomarí,a o ·S<?herano, 
pois . él sua l~ez?lüção seri1,l regulada 
pPlós acÓI.Jt ecím,e{ltos :: çom o anno, 
s~guinte , pri.nci,piárã,o ~ ~er" conduzi~ 

. no~ · conforme os cálc~1lo~ políticos, 
e rie lle teve efrei.to o' primei,ro facto: 

' nnthentico' o mais sol ~mne testemu_. 
nho ptí bfico' que proclaniou :{ face 

I~~ o .M unclf! a. r.nJeRenden~ia B~a,~i,: 
IÇa,. \ \ · · 
\'1. •. ~ \\ \ 

I 1 
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Reflexões dcerca da nova ora'em 
'poliúc'a, proclamada em toda, 
· a extensão da Monurcb.ia. · 

~ • I • : • • ~ 

1 8 2 1. 

Nutrião 9.!' Sob~ranos do Norte hem 
fu ndadas esperancas de que o espíri-
to innovauo.r não levaria ávante se ns 
projectos em prej uízo da !egi-tim i·da-
{le, e das antigas Dynastias. G,ol pes 
sensivei.s se h_~vião · descarregad<;>; so~ 
bre o~ s~qu,azes da Democracia:. leis, 
rig·oroz:;tmente promulgadas, e postas 
~m execução com extraordinaüo fu-
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ror, destruírão, n'apparencia', o mal; 
cadafalsos, termPnt.os, proscripçfio; 
tudo se poz ern obra contr<t os. cíu·e 
o promovião (a), P, ou fnrão pt1ni-
do8, ou to111<Írào, a f1Jga. E111 Hespa-
Jlha .nfio se pôde consp~·uir ariniCJuilar 
o Systema chamado Consl itucional, 
pois a sir.uac(ito topog-raph ica punha 
esta na(~ão fóra do <~.lcance d'üm ata-
que externo; mas recorreu se á ziza-
nia, e ohteve f'St~, o fJUe' t.a lvez á 
força difficulto~arnente ~loançaria. A 
pezar , corntudo , dt>sleg repetidos 
revezes .. nem ' por isso dt>socoroçoárào 
Qe, reformadores, e buscáriw refugio 
n'um Continente ved~tdo, - por n!tJilas 

, cauzas . · ao influx~ da Sanl.a Alli:ln-
ça~~ não dPixando p~r isso- de conti-
nu~r suas tramas na Europa. - _ 

Dep()is de bem medjtada esta épo~ 
\ I ' \ ' . -----\-------,---:----:-

(a) -Taes ~dto fli scenas de horror que 
tiverito lugar · .m Nu!Joleo e PiernontA onde 
q11nzi n~o ho;1ve te-mpo de perrpeio eAtre a 
época em que foi proclamada, e uquella 1'11a 
qual foi abolida. 
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c a, e as que a preced.}r;:io·, entra rd 
no detalhe dos acon tecímento!ti que 
tivenlo lug ar no Brazil; expressarei 
a ve rdade sem rodeios nem con tem-
p laçí)é'S, .. e na q ualidaxh:• d ' Hjs toria.-
dor' t rans mitlire i á post e rid:\clt" os fa-
c tos taes quaes· acontecêrão , revesti" 
dos de succirJta e im parc ia l analyze·. 

Com a ·r·apidez do raio fo i lavra f!- A n~va 
do o fogo da revolu çflo, · <~pod erando- or~l e rn de 
se dos esnirilos · e .o-rano·eando ta l cor za s pro-

·• • l . ' b "' . ~ cla mada. 
1mper10, .que, n. peza r rl a _oppozrçao ern .Portu• 
,dos governos? tud? prostra ~ <! a .um g;d ~ ado-
1l€U aceno . . Cumpre · parLICul:mza,r ptada por 
chronologiéam ente os factos, que nos toda a 
serv ír~ de segura bussola nesta épor- M?nar· 
ca e m muitos de se us períodos Wo cbla . 
t enebroza como os successos remotos 
q ue sé perdem na escura noite dos 
Se cu lO!~. 

Depois d'insta ll~das as Cortes em 
Lisboa ·110 dia 26 de J a ne iro, se con-
solidou prog ress ivarp ente o novo Sys-~ 
tema. Mesmo a ntes des.te tem po ti-
nhão os Paraenses no J • dia dó an.,. 
f .;) de I tl2l , man ifes tado sua é!dhe-:-
:?oão ~o Governo es tabelecido em Por-

' ' 

... 
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tugal. Povo, tropa, e todas as çlas· 
~es concordáriio ern opiniões, d~s~ 
envolvendo se o esp írito público com 
um enthuziasmo incrivPI .FilippeAl~ 
berto Pat1·oni Martin s Maciel Par.en"· 
te, mancebo insl.rui.do, e quP. princi-
palmctde cultivcíra o estudo· cio f).i ·rei:.. 
to pL1blico, concorr·eu mais que tud os 

· para que se ac.clamasse o elogiado. 
~vstema: r a ra esse fim ~bandonou 
s~us trabalhos aca ckmit!os na Uni-
versidade dt> Cnimbra, e partiu à 
fazer o rompiu)etlto. na S"Qa patria. 
(a'). 

~------ ~----.-,---. -, ~~~ 

~ ( a ) Y.: ste in dividuo é dotadiJ d'nma imR· 
girl :JÇilO ard en te , ~~ b/,m s.ulwr e crite1 io; 
ma~ seu cxcv , si ,o entliuzia> IO•> a pró da 
CiiU Za <J\e · uhrnça , n induz . a c"mmetter 
erros , po1s degP nrra f'lrl lonçum, yue o t.em, 
por mais <1'1; uma v1•z . envoLvido em O< corwn· 
c'as desagd,laveis . I( lUII dos h.om_sns qne, 
se a moJer.n çi\o ~ prudenGia o guinre1n, 
p&le ser dP ...,rande pro1•e ito l1o . .Bra zil: .Foi 
nom<~ado DP.pl!ladnP.xlraordint~rio á~Cortes , 
e o Uo1·erno Parnens1~ o revc;;tiu d'uma es· 

- pecie de caractel( dliJlomatlco' que o. redu· 
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Desde logo que se .di vulg:lrão a~ 
. L1oticias do açontecido em Portygal 

tPria havido explo~ão na Ilha da Ma-
deira , essa preci.ozissi ma possesst\o 
pcirtugueza, e a qual com tanla ele-
ganciq. denomina o nosso Pyndaro; 
flor do undozo carn po (a ) ·, se as A U• 

thoriclades principaes .. não tivessem 
reprimido o cl ezejo popu lar; u1as es-
te clwgou a tal grau, que o Gover~ 
nador Botelho · se viu <~ ~. u strangido .a 
annnir no dta 28 dto! Janeiro; pondo 
assim termo á l errivd indecizão qut! 

· pun!1a os animos em d esalento, fa-
zendo recear ~:;cenas de sangue , exci-
tad~s por certo partido mwi .a 'udaz, , 
por ser favo.aea·do pela ·protecÇão .de 

ziu a pas;;os assaz in consid erados, e que 
quaz i 'o pen.lêrio. A res pei_io de seus cd~ 
ub ecim Pntos sci<'llt.ifJcos e lillernrio·s, ajuizo 
Jeile favoravelm ente,' pô r Ler lido o auto-
g- ra pho ria "ua ~xn llc·nl e obra sobre Direi• 
to _Pui>lico , e qu e inlenla-va dnr.·ao p1élo. ,. 

(a) Dl'niz, OJes PynJurií:as .: Ou;;, 'a 
_Joãó Feru~uJea Vieira • . • . 
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certa periona~,;em ,- que devêr:a' 'em ' 
vez de sop1·ar o fogo da dÍI>éordia, 
conciliar os partido§,( a). _,. -

Revoln- Pacificamente se fazião todas e,s- 1 

ç~w na tas wuJanças, o que é ~·arissimo na 
Bahw. Historía J.as N<-t<:(Üf~S, e no quadro de 

guas vicissitudes, pois é notavel que 
excandescendo-se os espírito~ , não 
~;e a~mem as paixões particulares, os 

. ,interesses, o~, t'guisnJo, e derramem 
'/ sangue. Aind q u~ · em seu principio_ 

fvi o Brazil ÍZPnto desta regra· quazi 
géral, comtudu nem por isso deixou. 
de ver m_anchados com assassínios es· 
ses succes:lOS que annunciava como 
faustos. 

A rezolucão de i.rPZ Tenentes Co-' 
Toneis, Fre'itas do I\eganento d'Ar-.. 
t'ilJiltria ( b), Ohveird do de Cavalla-

- \' \ 
-( )-0 ~\d~-·c~-d- . 

a s· 1v1a e1reJ\s es epv;arao 1mme Ja• 
tamente uma eptltação a Lisboa . 

( b) O Coro nel ficou detido eln sua ca• 
za i)or ~er suspeito de coJllr_<Uio á revolu• 
çào. 
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' ria (a), e Pereira do Batalhão n." .12 
operou a mudança no dia lo ·de,Fe-
vereiro. O primeiro de~tes officiaes 
( t)) foi á frente . do seu tegiménto 
apossar-se do trem , depozi to d'ar-
mas-, etc. , . e guarnece11,> os. pontos 
principat>s, depois do ,que se dirigiu 
á praça do · Palacio com . 7 peças e 
140 homens , ·e acclamou a futura. 
Consti-tu ição que havião de promul-
gar as Cortf's ·em. f>ortugal. Expediu 
então ordens ao corpo do-Commercio, 
St='nado, etc., ct'1jo Procurador Joa- .. ,. 
guim José da Silva ll1az·a recuzou 
comparecer na -praça ' da Piedade , 
como o Governador -lhe ordenára,, e 

(a) Effeituoit a reunião á. testa d'una 
esq naJr;fw de cavállaria ; e tia artilheria 
rnon ta da. . 

(b) ·A sua condw:ta é mui notavel: 
tem seguido diversos partidos sempre com 
igual arJor, eainJa nào ses11be t\Jal abra-
çou de coração . O seu c a racle:r é modella-
Jo pelo d'o.Llguns farnozos chefb de revolu~ 
~ào. , . 

, 



I 

12'B H rS To R I A.. 

·a~1imado pelo mais decidido . enthdzl~ 
as1ilo , mandou abrir as Caias do 
Cónselho , convocou os cidadãos a 
•toque de sino , reuniu os Vei·ea~o
res ' e elle proprio aprezentou das 
jauellas o E~ta11<)arte ao pov_o; o .que 
aug·mentou St~ u exotico patriotisUJo. 
, Neste ntt'io tdlipo tinha sabido 
do Palacio o Conde de Palma, e pas-
sou ordem aos Regimentos l ." e z•, 

· e Batalhão n"' j 2 parà se reunirem na 
Praca da Piedade, onde o bem co-

•' nhe~ido Marechal Ji'eliiihertu Caldeirá 
Btant Poi·Ll'es, ·se lhe oílel'eteu a ir 
com quatro companhias towàí· b irem. 
,Exeeutotl est.ê louco âtaque á frente 
de 160 holllens, quazi ~em munições ; 
mas .este novo Tur-enne foi abatido 
pelos Capitães · .F~Icáo, e ~elozo .; 
qu~ dispersárão este in,forme a}unta-
me.rito ~\ disp~rarido ~ lgu, ns tiros de 
metra·lhA , que matárão 10 homens 
(entre J.llés o Major .llertnogenes ) 
d_~ 2·, H_pg\rnento' e mars de 20 fe· 
ndos (entrando neste numero o Ma· 
jor Cast1·o do i"): o résto . fugio em 
desonlem pa'd a praça da riedade, 

\ 1\ 
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precedido cobardemente pelo Mare-
(;hal ~ que havia sacrificatlo aquellas 
ÚJfeli.res victimas (a). 

Em taes circ.unistaucias conheceu 
o Conde , tp~e erão inuteis seus exfor-
ços para obslar á mudança política~ 
vista a unanimidade de sentimentos, 
e decidiu-se a seguir a opinião geral 
já 'que não ·podia rezistir a seu invert-
civeJ imperío. Convocou immediata-
mente UH) Conselho militar, mandou 
que o seguisse toda a tropa' e con-
correu ás Cazas do Conselho com to-
do o seu Estado Ma~or, havendo pre- . 
cedido algurras observações e:xigidás 
pelas circumstancias. . 

Prodamou ehtão a futura Consti-
t uição Portugueza, e sanccionou to• 
dos os a c tos passados durante sua. au-
zencia. O Senado tomou depois disto 
a st>guinte Rezolução, mui digna de 
5er transcripta, pois é a acçãf? maià 
pozitiva contra a .Soqerania Real. 

(a) · Tambem é digna d'an:1lyze ecom;; 
mer;;,os seu proceder politico. 

:l.am. }{I. l. 



}30 HISTORlA 

Continha os artigos seguintes! 
1 ." Jurava obediencia ao Muito 

Alto e Poderozo Rei o Senhor D. 
João s•, e adhezão á suá Real Dy-
naslia , conservada a Religião que 
professa mos. 

'Z: Jurava a Constituição que fi. 
:z.essem as Cortes de Portugal, e in-
terinamente a d'Hespanha da mesma 
maneira que fui adaptada em Lis· 
boa. 

3: Que a Camara proporia á ap· 
provação da tropa e povo as pessoas 
que devião formar uma Junta Provi-
~ional, que .houvesse de governar ell· 
ta Provitwia até que Sua Magegt.ade 
tivesse solemnemenle jurado a mes-
ína Constituição. 

1: Que o Goverbo Provizional lo· 
go depois da sua inslalàção formasse 
um act~ d'adhezão pet· si, e em_ no· 
me des~a Provincia ao Governo de 
Port ugóll., e á nova ordem de coizas 
alli estabelecida, e que seria remf't· 

.tida ao mesmo Governo·, e a RI-Rei; 
6. • Que o Govt:'rno providencias• 

1>e mandando logo proceder á ~omea· 
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ç rlo de Deputados da Provincüt, pa-
ra se 1;eunirem ás Cortes de Porta· 
gal. 

6. o Que todos os actos d'adminis-
tr.ação publicá - continuassem comó 
d'an tes em nome do Senlwr D. João 
6·(a). , , 

1 .. • Qt.ie o dia d'hoj,e sejá de re-
tonciliação geral entre os habitanles 
des ta Província, que por qua]que~ 
diffe1·.ença d'opinião , estej~o discorde~ 
até agoi·a: - Bahia em Camara/ i o 
de Fevereiro• 

Este . documento extraordinario ià 
attrahir' por suas irreflectidas provi-
dencias, sérias contestaçõe~, e nu-
blar o horizonte político nesta parte 
do Br.azil, se El-Rei não se apressas-
ile em o legalizar por sua adhezào aos 
mesmos sentimentos. Um. similhante 
acto qiJPbrou o mais forte laço, o 
vinculo mais sagrado, a mais precio·· 
~---~-.;._, _ _:;;,.. _____ _....:._. 

(a) Que contradicção ! actos pa ssado!> 
em nome d'um<1 au~horidade qUfl não re• 
conhec i a~ · 

l 2 



i3~ HisToJ.uÀ 
za e fo"rte ga-rànti'a que· póde seguràr 
a. . traaquillidade n'um paiz ~orno o 
Brazi I : quebrantando a sugeição á 
Authoridacle Soberana e proteétora 
d'El-Rei , negando lhe ohediencia, 
expozerão~se, os que maneja:vão os ne~ 
gucios políticos na Bahia, a mil in:. 
co-nvenientes; e desagradaveis occor~ 
rencias. · 

Dispostas deste mÕrlo as coi.zas ~ 
propoz log(j) o Senado as s~·uintes 
pessoas (de melhor conceito na Pro~ 
vincia, e cuja eleiçi'io foi approvada 
J1elo povo e tr pa) para formarem o 
Governo : Luiz Manod de Moura 
Cabral, Prezidente, Pou~o Josl de 
Mello A zevedo e Brito, Vice Pt·eii-
d Rn te , José Fernandes da Silva Frá-
t·e ·~ Pranásco de Paula d' Olivára, 
José Antonio Rodr~ques. Vianna , 
Fr.:;mcisco Jos,l Peràra , Francisco 
At&lonio V'elqurJras , Mano~l P edro 
de .Freitas, Guímaráes (a) , José Li· 

-------~--------
(a) ü mesmo que fizera a .pri~cipal ·fi. 

gma na Í·evolu·ção,, c que tern sido um ver• 
dndeiro ProLheo, · 



J)O BRA:ZIL. LIV. XXV. 1;33 

no Coutinho (a), Sect·etario .. , e . Jose:. 
Caetano ·de P·aiva Pereira, tambem. 
Secretar-io. 

Pl'incipiou desde l-ogo. a deliberar, 
e. depc!is de soceg-ados os animos tra-
tou de como havia proced e r á eleição. 
dos OE>putados para as Cortes reuni-
das em Portugal, poú~ ' a eleição e ra. .-t 

difficultozissima por canza das. cir-. 
cumstancias p-ec.uliares do p.aiz, pe-. 
la sua extens:lo, e, pequena povoa-
ção, que alem t't!e ,rara, é com posta. 
de classes eocon trada.s, e espalhadas. 
por uma extensa super.ficie. P·a ra es...., 
se fim nomeo u wna Com missão, de-
,nominada P r.eparatoria e. Consulta,ti.., 
va para a ele1s:áo , dos D eputados da 
Província da Bah?:a - para as Cortes 
de Portugal . e da qual nomeou· Pre.,. . • 
zidente ao Desembargador do Paço,_ 
José Joaquim. N ab11co d' A.raujo ~ b h. 

' ) . 
-----~---=-~-.---:::----~-

(a) Foi Deputado nas Cor.tes de Lisa. 
boa . · 

( b) Uma da~ suas primeira·i medida&. 
(oi a J.' expcLlir. forças na v.aes,, a fun de con~ .. 
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incumbida d'apontar os meios mais 
faceis e conducente.; ao nm propos-
to , poderdo consultar as pessQas ~ 
que por :>uas luzes' patriotismo' e 
conhe~i~en~o do paiz pudessem illus-
tra-la. 
· J)e toda~ as Províncias· do Brazil 
era Pe~·namb.uco aqut::Jia que mais ti-
nha a reqear o desenvolvimento da 
cri~e . Os elementos de republica.t;tis-
mo, qve já em 18 ~ 7 tin~ào feito, va-
le r sua força, em vez de terem dimi-
nui do, havião to.mado cada vez maior 
increme.nto. o 'perdão concedido por 
El-Rei i maior parte dos conspirado-
t:es , que regressárão a seus lares, 
tornou d.e no.vo a metter as armas :n,i\· 
mão ao~ cor.ifeos do 11artido, que, -em. 
'\'eZ de se prostrarem ante o Sobera-
no, e a•graJecerem os efl'eitof! de su~ 
l;>ündade e clemencia, cada vez maior 
\)dio c:.~bra elle ·nntriào, tornal,ldo-se 

tran ge r o Governador de Perna,mht.tco a nd·. 
berir ao no vo Systema. A apparição desta~ 
f9rças deu alento aos Pernambucan.os. , 

• 1 ' ' ' ._ "\'i" 1 ' • 
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I t , l'. . .l ~ h J l!JIODS ros · ( wgratwao , nfJanc auos 
com os mais hed\ondos deliGtos e ex-
crssos. O a lvo principal do furor dos · 
dema,gogos era o General Luiz do 
Rego Barreto, assaz conhecido por·. 
sna bl'i lhante conducta na glorioza. 
contenda peninsular, e qne era um 
insuperavel obstaculo, ppr sua cora .. 
gem e aclividade, ays dezi g nius dos 
revolúcíorúnios, e republiçanos, que 
espreilavãQ a, occaziilo d'empunhar a 
vara ~e ferw. Rego os vig·iava, e tan .. 
to maior era esta vigilancia., tanto 
mais se fortal ecia a animo'lidade de.., ' 
magogica contra el le; porem aterra-
dos ~irni l hantes monstros , que nfiQ. 
contavão com outro perdão' .conhe-, 
cião , enrurecidoE1 , e de~orient.a
dos ' que não. se lhes proporcionava. 
'occazião favoravel de novo rompi-
mento. 

Mostrou-se·lhes porem fagueira a 
fortuna: o dia 24 d' A gosto de J 320· 
lhes ffanqupou a entradél no caminho 

, da pPrversídnde e anarchia . Pi·etex-
tando sentimentos d' intima união com 
Portugal, prepa):árão a

1
s veredas pe .. 
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]as quaes havião de caminhar a pas.~ 
~os de gigante para a Democracia, 
ou Syste ma F~derativo, s~ndo a prin-
cipal desacr~ditai- o Governador Re~ 
go , tramar contra a sua vida (,a), 
ou .fazerem co.m que fo~se rer:Hovido. 
(la. Provi ncia, para -que pu,dessem li-
vremente deçlarar se . 
. ' · ·Rego ' bem persuadi dó ~~ta v a do, 
pnigo: rece'ntea conspir~ções descu-
bertas lhe annunciavão a exislencia 
~o m~l -( b); ma~. nã.o estava_ t;.m sua 

·. ( 01) Comcguírão em parte seus intentos 
:ferindo R ego, e élssociaQ<;]o ardilozaml'nte as 
C0rt-2s ( sétil 1:ste Corpo,_ Legi~l.~tiv'o 'o prezu· 
J·nir) a seus pr'ojectos, •\ por darer11 ouvidos 
:ás .l'crcmi'ad ri s e recrim'i•i pcÕes dos· De.put a-
dos _P er :n mbucnnos, muit;)s dellrs im.pl ica• 
dos na t\f voludi.o de 1817 .. Mais 8diant.e 
,rp elhor se par~.i~u]1ar,izprào ~st~s wccessos. 

( l>) A 'ultim.a foi traçada em Nov .. 111brp 
ile 18 :20: se '1 princ·i,pal chefe era o Coronel 
:Momc~ · de f;'aotr n , ' e outros individuas de 
"ida tuo r strn gada' , e co~tumcs não menoi 
d·evassos tl-0 que os seu~. Quaz\. todos os que 
f:.g~ntvã.o erão hom ~ris oei~ .fn'}n~ipios; eçl~· 

\ 
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maõ rell)edia-lo conforme a stia gran 
deza, ou do modo como Alexandre , 
desatou o Nó gordio: . A t;xca'nd~s"': 
cencia dos espíritos tinha subido ao 
se u auge; Ol? partidos se ub&ervavaõ 
anciÓzos por mutuamente se degola-
rem e prost~rcverPrn; L uiz do Rego 
viu que naõ havia tempo a peT der; 
as op.iniões estavaõ dividida~, mes-
:qJO entr~ as. A nthohdadcs; umas (co· 
mo o Governado da Proviucia de Se-
regippe d'EJ . I{ ei) p.ava parte d o ;:~con
tecido na Bahia, e pedia soc.cor ro 
para se. oppôr. r,o.s cuDsti~uc ion nes ;. 
outras estavaõ pr~mptas a ~ooperar 
a b~m das r f. form.as. N est.as melin-
f;lrozas circumstancias conyocou Con· 
selho militar 1 no dia. 1 o de M a!'f(O, 
e annunciou á Camaea, qu e · O seu 
voto era. expôr a ~1-R<;!i o partido qu.e 
P e rnambuco d ezejava seg uir j urando 
a Constituiçaõ. que-t~e ia promul gar 
em Portugal. No dia 2. h0uve novo 
Conselho, ao qual até foraõ chama:-

ça~ão , prqpr.iedade , on 011tros quaesq.uer 
'\inculp s qu~, os u~issen1 á vidu socifil. 
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dos os mestres dos officios, e as pro-
po.zições do GenPral, que appareceu 
stm g1rarda, foraõ applaudidas, e .de-
terminou-se que a Camara escreves-
se a El-Rei, pedindo-lhe a Consti-· 
tuiçaõ. Reqo perguutou se exigiaõ 
outras medid <\ s, e que o expres:;;as-
sem fr ancam e nte; mas. respond·endo 
todos negativamente, ccssáraõ as ~le• 
libera<;ões, ale qúe perto da noita 
se rec ebêraõ despachos da Bãhia, que 
)idos em VO l ai la obti veraõ o maior 
applauzo. Rego renovoü suas pe rgun-
tas ~4cerca de, se queriaõ mudança 
no Governo do mesmo 111odo que acon .. 
tecêra mi Bahia, e to.dos respondê-
raõ <1''e tudo permanecesse como se 
decirltra de manbã. 

' E is corno parece que prodigíoza-
- mente ~e ~~aóficou por alg-um tempo 

uma província, onde muito abundaõ 
os espi!-it1Q8 turbulen tos, até qne no-
vos sucessos os vieraõ novamente pôr 
em campo.; rn as só n i rn bt>cll acredi-
tava , que o fugo fôra inteimmen-
te extincto: os ruPsmos e-lementog 
de discordia e rancor , que haviaõ 
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~xcitado ·sanguindz·as occorren c7as , 
ainda exis~iaõ, e s.e o fugo n'appa-
renciq. se achava occullv 1 era por-
que e::;;, islia como . d~b3;ixo dfis cinzas. 

Na Ilha de S. Miguel v~1cillou por Igual sue· 
f\lgum tempo o pov6 por falta d'um .c.e~so _em 
centro d'uuia(i, poi.s como r·s!a i l h~ S. 11\1.1-

é subordinad\1 á 'J;'el,'cPira, c,ujo Go-:- guc .• 
v~rnador Stockler lÍf\ha a'ber!arn Pnte 
prohibido a com~ un! r:a ç.aõ com Por:-
t ugal, oppondo-se sem n·· buc;o ::to no-
vo Svstema· , Joi íurçozo crear um Go-
ver~o indP pe n{lelllA do' UÇI TercPira 
(a ). Stockl~r procurou , mas ba lda-
damenl~, fazer enlr.ar os de S.. Mi.-
g ue! em seus dever~s (h). , 

Naõ. obstan te a ç eleridade dos a- 1:-:I-Rei ad-
çontecimentos, ainda os m(:'smos che- here ao oo-
fes d~ partido · estavaõ iuezolutos,, vo Syste-

--------...,..--"7-:'-.--.--·----L--
(a) Na Terceira• l10uv e ' derramamento 

·de sangue, e uma das victinws foi o anti go 
· Governador Arpujo. Nesta ilha hhoravão 

fo rtemente os partidos ' cujo fogo algun,s in-
~iscretos a li mentavão. 

'( b) .Ern, 7 de Março. 
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naõ sabendo qual seria a decizaõ d'<> 
Soberano. A variedade de pareceres 
que dividia seus Conselhos fazia to-
mar vuHo a esta iudicizaõ , e as prs-
seas fJ u.e rocl Pa v aõ o M onarc ha naõ 
quizeraõ, ou naõ. sabiaõ decidi-lo. a 
seguir impávido um Sy!>tema, pois 
.-1ue ti.tubear em crizes políticas é 
mui pel'igozo. H.t>uni u-se, como era 
d'esperar, uma, assoGiaç<Jõ., afim d'ob .. 
ter ill egalntetJl é , e como á força, 
actos que só d_t>viaõ emar...ar . d-á livre 
deliberaçaõ do imperante. Os princi:. 
paes chefes do rom_pÍUJ e nto realizado 
no dia 26 de Fevereiro de. 1821 fôraõ; 
Goes, que servfra antig-arfl e ute com 
distíneçaõ no posto d e 'I'e nt'nte Co· 
ronel, Costa, .M3jo.r do Hegi.rnent0 
Jl, muito amado ·ds trora , Pimen-
ta (a), tambem Major, Padua, Ma-

(a) o;1tro Prot·heo, revoluci ona rio: tem 
appareçido n a scc na- poli t-ica rep resentando 
ca ractere~ uns a outros diamelro1 lm ent e op-
postos; e a pezar de >er dotado de perspi-
cncia e tnlcn I o , tem s.iuo sua vicia um te• 
cido d'iufe! iêidaJes. ' , . 
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jor (a), um e_cdeziastico chamado 
.Sllva, é o Advogado M acarnbua. Es-
ta assodacaõ fazia suas reuniões (coo-
fiand.o no \ }oto quazi unanime a pr6 
da cauza que iaõ proclamar, pois naõ 
possuiaõ influencia pessoal, á excep-
çaõ d'algum partido na tropa) a bor-
do .d'um tu'vio ancorado no porto~ mas 
o segredo transpii'Ou pela indiscriçaõ J 

(dizem) d'um filho qUE( confiou o se-
gredo a seu pai , em consequencia. 
do que passou-se ordem de prizaõ em 
a noite do dia 25. 

Eis o qu·e accelerou o rompimen-
to: o batalhaõ de caca dores n." 3 sa-
hiu pela meia. noite de seua quarteis;· 
e intentando 'oCoronel impedir a sua 
marcha, foi prezo pelo Major Gar-
céz, que lh'intimou, pondo-lhe. uma 

(a) Filho do infeliz Coronel, Tenente 
R ei dn Pr~ça d'Aimeida no tempo da cam-
pon ha Peninsul ar, f11zilaclo em consequen-
eia da sentença do Conselho de guerra. Süa 
innoce ncia foi mnnife~tada, e p mesmo So-
be rano a reconheceo. Seu sau g ue foi derra~ 
mado _pata :;e poupar sangue estrangeiro, 
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pistola ao peito; ~ que naõ cl'esse in à i~ 
uma palavra. Os caçadores Br.azi!Pi;,; 
'ros annuíraõ ao convite feito por Gar~ 
cez, pa ra foze rem cauza coÓdmum 1 
concorre ndo tambem o batallíaõ 11." 
ll , e nav se achando prezente o ba· 
t. a !baõ do 15" d'ihfantaria' por se achar 
de g uarda. A o romper do dia , esta-
vaõ occupad<'tS todàs as avenidas, li 
bocas de . ru as e pnu;as , e guaJ'neci-
d as com aitilharia. Con,vocou-se a 
Camara, e dentro em pouco · appare· 
ceu o Principe l·leal, CJ''e .se puurà 
imrnediatamente em marcha para a 
cidade~ apenas avizado pot' um Al-
fe res do bata.Jhnõ n." '3. Somente a-
companhado d ' um cri a do aprezentou-
se ]nlr (~pidament e ., t>ntran do no Ro~ 
elo ás 5 horas e rheia da marihfí, e 

. pergu,ntou com o maior _sangue frio o 
qne qu~riaõ? Milhares de pessoas re~ 

' ~I Ó b d 1 • • ~ pe li r ao n m s r a o : A ~on.mtwçao 

de POIIN..'Jal. Replicou lttgo o PrinciQ 
JW, que. por ll'aÕ poder ser apphca-
v,e l e lll t~dos os seus artigos ao Bra-
zil, por isso ia ler p Decreto data~lo 
do dia 18, que ' annuja ao voto públi· 
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~o , debaixo de certas modificaçoes 
(a). Goes, e MacfLmhoa consli tuin-
do se em oradores do Povo, testem n-
nháraõ queaquellas modi:Jcações não 
convinhaõ, e que nada s.e acPitava 
senaõ a Constituiçaõ de Portugal, 

(a) Reduzia-se ·a annunciar, -quP. atlendcn-
uo Sua Magestade ás circumstancias em que 
se achava a Monarcbia, e ao muit o qu~ lhe 
merecia a fclecidade rio seu Povo, havia rezol-
-vido mandar seu filho o Senlio r D. Pedro pa-
ra Portugal, a fim de ahi cl t- terminar ccxe-
cu ta r tudo g u a n t0 fosse n e cessa rio par a res-
taura r a tranguillidade, Olfv ir as qu eixns de 
t@dos, reformar os abuzos, e ~onsolidar a 
Constitni~ào; mi\.~ corno considerasse que as 
leis e instituições de Portu ga I não podião ser 
igu aln.1ente app licaveis ao Reino do Brnzil, 
e ou tros territ.orios ultramarinos., Sua l\1a-
ges tndc ordena\'a, que para o Rio de Janei-
ro se convocassem os Procur<Jrlores das Ca• 
marns da .Madeirn, Açores, Bra r.il , etc.? 
a lim de ahi deliberarem na s ~dternções, e 
adJitamentos qu e seria necessa rio f,n~er na 
ConsliLuiçào approvada por .as Cortes em 
Lisi>o<~ . Por outro Decreto foi nomeada uma 
Cornm issà.o para, quanlo ant es, proceder á 
convocação,. 
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sein rriodifiéaçaõ alg·uma; e requeria(j 
a immediata demissaõ de tcidos os 
.Empt·eg·ados publicas; para o que êri• 
tregavaõ a Sua Alteza Real uma lis· 
ta com os nomes dos que deviaõ ser 
JJomeadôs. Significou o Principe, que 
para isso naõ linha instrucçõt>s., mas 
!tue communi ca ria a El-Rei seu pai 
o dezt>jo da maioria da Naçaõ, e que 

'-- tntballwrh porque fosse sàtiSfeitci. 
Partiu a toda i pressà; e j)()UCO tar-
dou em êstar de volta, e che-gando-
se para o ' centro da trbpa, que já a 
esse tempo se achava qi.lazi toda reu-' 
nida, disse: . Agui está um. novo De:. 
ereto feito por húm , e assignado pm~ 
'mett pai, e O JeLl enf.re as maioreS 
aeclamações do Povo e i ropa, :ls quaeS. 
se, seg uíraõ muitas' salvas, soleruní~ 
zan~lo ,,e~te s,uccesso (a). O Decreto 

I ., 

\ 

(a) 1'ran~cre'vern-sl" algur~s clêste!";dbcu~ 
mentos porque s·ão essehcwes, e derr/'lmâd 
1uz sobre o ob.+eclo. Este notavel Becreto é 
Í1elmente o que se segue: 

" Have_ncln Eu dado toclas as provirlen' 
cias p<tra li5a:· a Constituição que ~e . está fa..\ 

\· 
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iJi:a d~tad9 . do dia 24;· e assfgurav:i; 
po1· elle, El-Rei a seus subditos Br~-'
zileiros a Constituic;aõ que se fizesse 
em Portugal, e a sanccíonava, e ad .. 
mittia naqueile vastíssimo· contine'n-
te. Feito isto foi o Príncipe para a 
varanda do theatro, onde já se acha-
va o Senado , 1 e ahi leu ao Povo o De· 
ereto, e nomeaçaõ de novos ·Empre;. 

- I ,_ . • - •· . ' ' ---------,...------..._... 
ze ndo em Lisboa, coín o que é ~onveiliente 
no Brazil, e tendo chegado a6 meu conhe.:. 
cimento '; q\Je o maior uem qu~ posso f;ner 
aos Me~IS Povos, é d esde já approvar essa. 
inesrria Constituição: .E 'sendo todos os Meus 
cuidados' como ê be[tl constante' procurar• 
lhes todo o d·escanço e felicidades: Hei por 
bem desde já approvar a Con>t'ituiç~o que 
alli se está fazendo, e recebê-la no Me1t 
Reino do BbJzil; e nos mais Domínios da 
Minha Coroa • . 

'Os Méus Mirlistros e Secrelarios d'Esta-
do a quem este vai dirigido , o farão assim 
constar, expedindo aos Tribunaes, e Capi· 
tães Generaes; todas as brdt>.ns compelen.;. 
tes. Palacio do Rio de Janeiro ~4 de F eve~ ' 
reiro de 1821. -·· Com a Rubrica de Sua 
Magestade .. 

Torf!:_. XL X \. 
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gados, o que . foi extremamente ap.4 
plaudido. l\1andou depois 'que o Es. 
cri vaõ da Carnarà lavrasse o termo 
do juramento; .. e e· Prezidente do S.e. 
nado fez ao Povo a falia segui"' : O 
~·rnrnortul Principe R ,eal , . por si , e 
çomo procurador de seu Pai, vai Ju· 
rar a Constilui'çaó que agora em Por• 
tugçd se êstá fazendo , sem excepr:aó 
d' artigo algum. Já esta vaõ a esle 
tempo juntos ao Prihcipe Real todos 
os novos · Empregados (a), á excep· 

...... 
(a)" O novo Ministetio, e l"ul,Jico Acl· 

íninistraçaõ ·se org-anizou cbrtl as seguintes 
pe>soa~. l'ara os NPgocÍos do H.eino j .o Vi• 
c e Almirante .Tgnacio da Costa Qilil:rttella ; 
para os Negocios Estr ~ ngciros e da Guerrn, 
Sitvest1·e Pinheim Fe1·reira; par a o Etario 1 
o Conde da Louzã, D. Diogo dt. ll1enew; 
·para 'a Marin!111, o Vice Almirf!nte Joaqttim 
José Monteiro 'l;orres; pa ra P.reziuenlf~ drt 
lVIeza da Conscie11cia, o Bi spo Capella õ M Ór; 
para IntPnder!le da Policia, Antonio L tú$ 
Pereira da Cünha; para Theioureiro do Era• 
rio, Jos~ Caclm.w Gomes: para seu Ajudnn• 
tt>, .José Ferreira da Costa Sampaio; para 
Fiscal do Era riu, o Desembargador SebaJ· 

' / 
' 
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;~a~ do Bispo; qu'e pouco depois che.t. 
gou, e abrindo tmtaõ os Sarilos Evan.:. 
gelhos, sobre elles . jurou o P rinci pe 
Real . a citada Constituiçaõ; lavran- · 

. do-se ós termos competentes (a), fiuJ. . . 

Mó Lui'l. Tinoco; para Insp~ctM . dos Esta-
belecimentos Li tterarios, Josê da SiliVa Lis:. . 
boa;_ para Dirêétor do Banco do Brhzif por 
a Fazenda Real, Joâo Rodrigues Pereirà 
'd' Almeida;. para Coininandanle do Corpo 
da Policia, José d' Olivó . .'ra .Bm·bo'ka; pará 

· Prezidente da Junta do Commerc;io, o Vis:. ' 
conde d'Asseca; pal-a General das Armas, 
o Brigadeiro Carlos F1·ede1·ico à:e Caulá. , 

(a) . A tlto de J uramentà da Cámara. 
, .. Atino do nascimento de Nosso Sénlior 
JESUS CH RIS TO, de mil ôitot:tmtos e v in'" 
te e urr.l, ads virlte e seis de Fevereiro do di:. 
io annà; nesta cidade do Rio de Janeiro; 
em caza do Theatro; Salla, oíide appare• 
eeo o Screnissimo Seilhor Príncipe Real do 
Reino Unido de Portugal, Brazil, ê .A lga.r· 
tes, D: Pedrod'AI'cantafa; eonde se~cha.; 
va reunida a c'amara de~ta mesma cidade, 
e C'orte do Ritl de Janeiro, attualmente; o 
mesmo Serenlssi!l'lo Senhor Pi"incipe Real 
leu na varanda da meslliâ Caza, perante o 
Povo e a Tropa, que se achava prezente, 

K 2 
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do cujo Aeto, .; e assrgnado ·em :.nllme 
d'EI-Rei seu Pai, e em SPU prop{io', ' 
bem como pf'lo Infante D. Mig;uei , 
pelos M írüstros Se·cretarios d'Estado, 
e ·por muitas pessoas, continuando a 
·assignatura, durante todo o dia, tor• 

----.--_......._---------.--.....---
o Real Decreto de Sua Mag.estade El-hei 
Nossb Senhor, de \24 de Fevereiro do pre- · 
zen te anno' no ·qual Sua Magestade certifi-
ca ao seu Povo, que jurará ímmediatamen-
te, e sancciona'rá a Constituição, que se es-
.tá fazendo no Reino de Portugal. E. para 
que ntto entre em dúvi ~a •este juramento, e 
esta 'sancção, mandou o mesmo Serenissiino 
Senhor Principe Real, pata que, em nome 
dell~ , ju·rassé já no 9ia de hoje, e nesta 
prezente hora a Constituição, tal qual se fi• 
2er. ern Pól'tugal. E para constar fiz este 
.Auto. , !'JUe assjgnóu o , meso;Jo Senado ,1 e 
Eu , etc ) --- · Seguem-se A'ssig.naturas . 

\ \'; . 
Juram'ento do Principe Real, como 

\ Procui·ador d'El-Rei. . 

,, Juro ,em !};me d' El-Rej, Meu Pai e 
Senhor, venei·açaõ e resp eito á nossa Santa 
.Religino, obser._~nr, guardar, e manter yer• 

' p etuament. <~ á Cor:tstitúiÇaÕ, tal q'ual se fizer 
'em Portugal :Po\ . as Cortes, •• ~ Como Pro• 
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nou ·o Princípe Real para a varanda, 
e mostrou ao Povo o sell juramento~ 
repetindo em altas vot:es, que jurá-
ra por. o Cruc.ifixo ern_ que punlla a~ 
mãos , e de . toda o.· seu coracaõ ·a · 
Constituiçaõ · Portugueza. Ac~bada 
esta ceremonia., gritou o. P0vo comu 
fóra de si pelo enthu~iasmo e jubilo, 
que q!leria vec EI-Rei, e ou,v!ndo .is-. 
to o i~Jfatigavel Princi.p~, tornou· a 
apparecer , e disse : Eu vou buscar' 
Meu Pai, e partiü immediatamente · 
3 cavallo para a Real Quinta da Bo~ . 
Vista, on.de -e:itaya EIRei, 'a qaetU . 

•.· . 

---. ~~........,.,...--. ~-.-. ---

curador d'ElRei Meu Pai, e Meu Senhor. •. 
O P ·rinci-po Real D:. Pedro d'Aicantara. 

Juramento do Príncipe em seH nome, 
me, e, do Infante D. Miguel. 

Juro em meu nome veneraça,õ .e respei~ 
to á nossa Santa Religiaõ, obediencia ao. 
Rei , observa. r, guarda r, e manter perpetua-
mente ~ Gonstit'wiçaõ, tal qual se ·fizer em 
Portugal por as Cortes. ••• Príncipe Real 
D. Pedl'O d'Alcantara. •·•• Infante D, Mt .. 
gu.eh 
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fez uma fiel e e11ergica pintura d~ 
f!legria do . r~wo, d9 '· seu reconheci-: 
~en to ~)3l"é;l ço~n el.l.t> '. , f.'l l.he ~ogou a co; 
~ed~sse ~o vpt9 pubhco, e aos deze~ 
jos de, subd~tos ~ au~ma~os por impul-
sos si.nceros· de filhos, ql,l~ ~mlem em. 

· . ~lézejps de se mostqm:~n gratoey a um 
fa·i sollícit~. e~n ~p~Ç>.'vwver a sva ven~ . 
tura. Taõ vi.va~ foraõ ,1s instanci;1s do 
Príncipe', gu~·· ~fRei annui11, ~ pe~ 
zar de ser gTande a intensidade do 
çalor, ç r~zolv~u ~r~<~;sport~r-sc par(\ 
c;> Paço, d~ çidade, onçl~ chegou pou-

. co depois das 11 horas. Ao <;;IJtrar o, 
Soberano no ~;oci<;>, · ~ que 4? ~nthu
zias'1llo do Povo nat) conheceu barrei-
ps, po~s · n~Õ ati.~av~ cp~1~ I;avia pa-: 
~entear sua gra~idaõ '-· poreQ'J .a de-
lllonstraçaõ. ~e - regCizijó1 qu~ ma 'i~ 
pror'npta se lhe offeJ;t>Çt;>~, foi tirar as 
llêsta~ d~ carrv~gem '- puxa-la até o 
:Paço~ f;) Jna~ ~i_e p.ois EI-Rei nos bra-
~;os até o çi mo da escada , atro'a nd(,l, 
os ares com mH e. mil vi.vas e accla·. . . . ''. . ' ' 
J;naçilt->s, que iaõ ferir a!l nuvt;?n5 . 

. Desfi lliraõ entaõ ás tropas, e fi~e-: 

~áÇ>, ~r~w.l,e ~é.l\~da ~ faz~J?.~O ~s devh 
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das continencias 1\0 Soberano, e an· 
• tes do rpeio dia sahiraõ d,a P~aça • 

levando a seguinte o:rdem (a). P re-
çedia o C· Re~in~enl.o de cavali'ari~ 
de linha , e seguia,- se o. Príncipe~ 
tendo po.r Ajudante G,en.eral u Briga-
deiro. Francisco Joaqu;im Ca.n:eti, ~ 
sendo - Ajudtwles d'úrd·en.s os Majo-
.-es, Antonio, de P.uduc~ dn Cos.ta e Al-
meida, e Anf.omo /Juârte· Pú:~unta , 
e apoz marchavau os demais corpos. 
em boa ordem. ~- htaimento.. Disse. 
enta~ EJ-H.ei, ·ern voz cl-ara e iutelli-
givel : Que appravava tudo quanto. 
seu filho .fizem, d;~claraçaõ -esta que. 
outra vez fez l;'omp.er o silencio, e. 
rPsoarem novo.s vivas, f' tt:ansporlPS 

' d'a!Pgria. Salv:haõ ~s fortaleias e a 
esquadra'· e EI-Rei, ~m prova d'eli-
·tar satisfeito, dt::_u. Beijamaõ, ·e as-
sistiu ás feslividadea do theatro (cu-
jo editicio estava ado.rnado. externa e 

--~----. -~-

(a) Consla-tão. d1~ cavallaria, infantaria, 
de linha, M i licias, Policia, Brigada Real 
da Marinha, e ~arques .d'artilherla. 
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inft-rnamPnte com _toda a elegancia ~ 
:pr1 uso r, povoado d~ luzido co.-lCu~s.o, 
~ rivalizandp o primor çom a arte e· 

·bom g-osto) com toda a S\la Família , 
e ahi foi recebiJo com o m;:tis cor-: 
di aÍ, · sincero, e respeitozo enthuzias-
~1JO (a). 

, Foi este o maior de todos os acon-
tecimentos q ,ue tiveraõ lugar no Bra~ 
fi I, ·d~pois que a Sede da Monarchí~ 
]1Úa este rico continente se traosfe-
{Íu, e muito mais ex;traordinario pa-
r eceria re~ectindo-se, que se ulti-
mou com soce~ro u~a muçlança poli-
tica , que fazia esperílr rt>zultados 
~~nguinozos , infalliveis consequen-
cias ela a.oarçhia e guerra civil. 

D? o;1ales taõ ~oormes salvou EI-
R Pi os seus povos por esta heroica 
rezolucaõ. Quiz mostrar f'm todo o 
Sf'll lw.iJ.hqntismo as l'Írtudes. que o 
adornavaõ, e que seu uni co a~vo, e ao 
~1ual se qirigiaq principalmente se1,1s 

-:-------·------~-

· (a) A, i(luminaçaõ foi espoqta~~~ ç bri, 
~hanLe em toJa a Capital. 

• I 
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~ui dados, era. a felicidadP pública, 
objecto primário de seus dísvellos pa-
terr.aes, e para cuja , adqui~ic; afí ce-
di a os rnage~tati cos direi tos i11heren .. 
t es ao exe rcício da Soberania. P ondo 
um dique á torreute da a n a r~hia , 
que ia d esencad ear-se, firm ou, por 
esta acçaõ, seu impeFio sobre os cora-
ções . Es te facto deve ser transmitti-
rlo á posteridade por uma singella e 
verdadeira narraçaõ. 

E' deste modo que os Monarchas 
con'quistaõ os cor:tçõ.es; assim for ta· 
lecem, e consoJidaõ os' alicerces do 
seu lhrono, mais estaveis quando se 
fil' rnaõ no amor dos subditos, do que 
os que levantaõ as persrguições, o 
terror, as algemas, e os patíbulos, 
pois a. coacçaõ, e a violeocia exacer-
baõ e m ve? d'abra.ndar os an imos, 
ao ~nesmo tempo que a clemencia faz 
çahir das mãos dos reg ici das os b ui-
dos punhaes. Praticando taõ egn'gia 
e 'dignam'ente, se tornaõ os R eis có. 
pias da Divjndade, e o povo os con-
sidera como s.eus anjos t utelares'· e 
QS aben~oa , ao m~smo passo. que. '· 
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:maldiz o tyranno, qtje só morre mui 
cedo. para os dezejo~ dos que susten· 
taõ seu hediofl(lo poderio. N'·uma pa· 
lavra' Q 'I.Vlonarcha raj de seus povo!! 
tem Üm a d uracloi ra e p rec ioza e xis· 
tencia na memoria dos homet;Js, seu 
nome é. sempre p.rnnunciacfô com sau-
<lade, e as insti Luições heneficas e 
uteis de SP.U re inado , os actos de 
grandeza d'Çllma ·e piedade, que o 
illu~trcíraõ, sai) <ts Jla.g-ina:,; ma,is su· 
blimes da Hi·storia da s~1a vida .. 

Gyrou d~sçl.e logo a noticia detaõ 
es.tl'onJozo su~cesso: o regoújo que 
excitou é inf•xplj.cavel (a), e todoa 
desde logo olhéhaõ <~Olll.O IPgaes as 
mudan<~as ,, per serem author-izad.as 
pelÇ> Soberano, fJtle f~z expedit· a fra-
gata Maria da Gloria, com a nova a 
Lisboa •\ participando a deliheraçaõ 

: que tomá,ra de ~ransferir o assento do 
Governo 1\ ara a ~ur_opa ( b). 

\ . ________________ .... 
(a) Foi exlraordinario o prÚer que es• 

palhou$, e c0rn . especialidade em Lisboa. 
( b-) O offJcio dirig~do sobre t;ste assump• 

\ 
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S~renados os espíritos q~t=> haviaêi 
sido oombqtidos por j,nfluxo politico, 
principÍ()U o ~ov? Ministerio, a ~céu
j>ar-se con1 dJguJdade e sabedona de 

to. pelo .Ministro dos Neg·ocio~ Est~angeiro$ 
jiD Goy!:rn\) d~ f'ort11gal, é 9 s~g\lint e , que 
por mui notav~l se aprczenta. ,' 

!Ilustríssimos ~ ExcePP'ntissimQS Senho-
res .••• -Te-n(i ç; L!:R ei_ Nosso Sl'nhor n •.. vi~ 
po por bem Deçl~r<H por seu Reai l)ecret\> 
da copia inçlu~a çl<1 data Je \26 do correute 
rn ez; Qt,~e p ~Ha (fiais lin:nemet.te coll w lidar 
os interesses de tod os os seus V ussallus de 
'1m e · ()~tro . iiemispherip, tinha re~olvj(J<;> 
.A pprova,r ~ come,>, com etluitÇ> A pprova v a , 
pal-a se1· acc~t<;t ~ executada em todos os E~~ ... 
~a dos deste Re ir;~o Unido, aCons\ituiçãç , 
q11e, pelas Co t,·te~ ilCtualmçr,Ile convocnda.s 
ne::sa CiJade, for fcil\l e A pprov;.da : t9d;t 
~ H.eal Famillia, 9 .i,YÇ>vo, e a Tr<>pa d~, t;1 
.Corte jurárão da mnneir~ n milis 5oh·t)1Ue 
~bservar e miln ter a ~nes rna Cuust..II u içf10 •. 

Se(Jdo por est~ mc;Jdo cbcgoda a fE> Iiz· 
época, marcada po_r Sua Magestade ilO J7lO· 
m,ento da sua partida drssa Cicli.ide, pnra o 
~ese nfpenbo da Sua Real- Palavrn, de qu~ . 

. ~ oltaria a felicitar com a S11:il Augusta Pre• 
~enÇ,a " antiga Gupital da M<;>narcbia, lç~o 

- \ 
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ir levando ao porto a Nau do Estado 
por entre ·· grandes escolhos , e em 
tempos calamitozos. 

Um De~ Nai) ign0rava gue c-umpria satis-
~reto. ~o· fazer ·em parte, ou no todo as requi-

---.----------.-.-----
que, r!lstituida a Paz Geral, Hie fosse lici. 
to regressar, sem compromettimento dos in~ 
teresses dos- seus V as-;allos, nP-m Ja _Dignj· 
dade da Sua .H.en1 Coroa; TenJ, Sua Ma. 
gestad e rezolvido p.art.ir para eosa Corte com 
toda à sua 1"\eal FamiUia, logo. que Sua Al. 
teza Screnissima a Priiiceza Real do Reino 
Unido, restahelecid~ do s.eu feliz paFto, que 
se espera .d entro em pouc.os 'dias, . se- ache 
em estado d'emprehender vi<Jgern d·e mar. 

Felícíto.me de que a honra que Sua 
M<J ge; taJe .me nca'ba dec<m.fe ri~· , !:lignando· 
se de me encàrregnr , nt:stas cireumstancias 
do .Ntlinisterio dos Negoc-ios Estrangeiros e 
da G~errà,, me procu-re a incornpara•ve l sa· 

I tisfaçaõ de fr:J nsmLtti r a Vossas Exc ellencías 
de ordem d~ Sua ~1agestade, taõ agrada· 
veis notícias' ~ que naõ pod em deí~ar d'en· 
cber de jú\; ilo a todos os bons vassall?s do 
moiõ benigno de todos os .Sobernnos. Rio de 
Jnnciro aos ~8 ele Ftvereíro de 18:2L. ••• Sil· 
vestre Pinh eiro Ferrei r a: -·· Senhor-es do Go· 

· ~·t:rno do Reino d~ P ·ort!Jg·n,J. 

\ 
/ 
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~i·çües deceitó partido, ·e que, oque br~ a li-" 
mais se poderia obter ' era restringir b~rdad:_ 

d . N p ' N d I á d Irnpre• 11uas con 1çoes. ara OélO ar ugar · 
. d N d I d c . sa. Jn ignaçao os . exà ta os , 101 ne-
cessa~;io con.ceder a Liberdade d'lm-
prensa, liberdade, que , ,-limitada, e 
razo~vel ; é preveitoza, e naõ tendo r 
ballizqs póde cauzar da.mnq,s talvez 
irreparaveis. Foi concedida., porém 
com restricções. -

Estava chegado o tempo em que Decreto 
o Soberano regressando para a Euro- regulando 
pa, devi!l prover tudo quanto disses- 0d· goBver~ol 

· d B '"I o raz1 se respe1 to ao governo o raz1 , q ne d . d 
deixava como izolado .no ceútro da P:~~~a a 
borr:asca das facções. O Decreto de d'El-Rei 
7 de Março é um dbcumef\Lo que para a Eu-
aprezenta eni toda a sua plenitude e ropa. 
evidencia o cuidado do Monarcha a 
.pró de súbditos, que fioavaõ no cen-
tro da orphandade mais penoza , e 
·aos quaes parecia que abandonava a 
·ventura com a partida cl' um Sobera-
no, cuja permanencia entre elles fô-
ra manancial d'innu~Jeraveis_bens (a). 
----------· -------------~ . ~ . 

(a) . E' este um dos Documentos mais . ' 
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O Oect·eto tnooCionado era um:! res~ 
posta cabal, ~ que satisfazi51 os infun· 
dados rece iOs dos timbtatos; .gue de 
.tudo treudaõ , otl "das vociferações 

~ . . . ., . ;. ... ~- ·--~ -~ --------------------------------( 

éssenciaes para a f1 istoriâ do :Btt;lzii, e por 
' isso sé áp reie rila : e o seguinté . . 

' " Tendo-se diguíú lc,r á Diviíüt Provi~ 
dencin conceder apoz (furna taõ devorado. 
ta ,guerra, o ,suspiráCÍo bénc~eid tlii Paz ' G~~ 
i·al en f. ré toJos M Estados dâ Huro'pa , e dé 
j:>ermittir qu q se cdrtirrletem á ta.uçar as ba· 
zes da feliCidade da .Mon'arch'ia Ponugueza 1 
m ediante o ajtin-tamerílJ das C dr tes <Jeraes· 
e Extraordinarias; édngfegad<is na Minha 
Muito nobt e e l ea l cidade de Li~boti, pard 
tlarem a -todo o Heind Udido de Poi't(lgal; 
Bra~'Íl e A lgarves, inlia Coristitu içaõ Politi• 
ra conforme aos princípios fibefaês , qué 1 
pelo i ~c reuiento das luzes sé' acbaõ geralmen~ 
te recebido' por tódas i'!S N aÇóés; E cons~ 
tando n·a Minha tteal Pteiença, por Pes~ 
soas doutas e z&Toza~ do serviço de D éos .e 
Men; · qu'~ o's \anirrros . dos Meus fieis V assai~ 
.los, e princ'ipalmentê" 9<.is qt~ sé achavaà 
neste ·l\.éino do Bmzil, auciozos de mant.e~ · 
'rem a uniaõ ' e i'tl'l eg trdade da Monarchia ' 
·flu c tua vaõ 'e ln' um penozo éstado d'ince rtew, 
em quauLo .Eu naO' Houvesse l){).l' be~ de~ 
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tlós parti'darios da independencia Era• 
zilica, que já desde largo tempo sur-
damente maquinava-õ por dar em ter-
ta com o edificio mouarchico. Prin• 

darar, d'tima maneíra soiemne, n Minh~ ex• 
pressa, abso luta; e deciziva approvnçaõ da• 
quel la Consli~uiçaõ , para ser geral 'men L e 
cumprida e ex·e·cutada sem alteraçaõ nem 
differeríça em todos os Estados da Minha 
Real Corfla: Fui •ervido de assim o d·ecla,. 
rar pelo M-eu Decreto de vinte e quatro d~ 
Fevereiro proximo pretérito, prestahrlo, juri• 
\amente com toda a Minha Real Famillin' 
}Jovo ; e 'fropa desta Capital 1 solemne ju-
ramento de Observar, Manter, e Guardar 
a dita Conslituiçaõ, ne5te e nos inais H·ci• 
nos e Domínios da Monarchia; tal corno 
clla for deliberada, feita e acordada pelas 
meneionada~ Cortes G eraes do Reino, or-
denando, outrosim, aos Govf!fnadorcs e Ca-
pitãd Generat>s, eAutiJOridades Civis, M i-
litares e Eccleziasticas, em tod as as mais 
Pro v incias, prestassem ·e defferissem a todos 
os seus subclitos e subalternos sirnilhnnte ju-· · 
ramento como um novo penhor e vínculo, 
que deve asst>gurar a uniaõ e integridade da 
Monarchia. 

' Ma~ · sendo a primeir·a· e sobre Lodas es• 
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cí piá.raõ a espalhar a zizaoia ; e fà:: 
~endo ' gjrrar intrigantes Apostolos 1 
espalháraõ novas aterradoras ácerca 
do futuro destino do Braz i I , affirrnan .. 

-----------·-·-· -·-· --~ 
~encial condiçaõ do Pacto so,cini, desta ma• 
neira aceito, e juradó por toda a Naçaõ, 
àever o Soberano assentar a sua Rezidencia 
no lugar onde se ajullt<J fe m as Cortes, pa-
Ja lhe serem p romptamente apre_zcntaàas as 
leis que se forem discutindo, e delle recebiJ 
das , sem àdongas , a sua ind ispensavel 
Sancçaõ i e;,:ige a escrupuloza religiozídade 
corn que rne cumpre preencher ainda oi 
mais arduos deveres que impõe o ,prestado 
juramento, que , Eu . faça ao bem Geral dos 
Meus Povo.s um dos mais custozos sa~rili~ 
cios ,peque ê cap<•l o Meu Paternal e ReaÍ 
coraçaô, :Sepumndo•Me pclu seg unda veii 
de V as;allos, cuja memoria Me será sem• 
"prc Saudoz·a; e cuja prosperidade jámai~ 
cessará de ~er, em qualyuer parte; um dos 
mais asoid11Js cuidwlos do .Meu Paternal 
Gov,Hno. ' 

Cumpria; pois, que, cedendo ao de• 
ver que Me lrnpoz a Providencia, de tudcr 
sacrit~car pela felicidade da 1\açaõ~ Eu H.a· 
zolvesse., como teriho H.ezolvido, transferir 
d~ novo a Minha Col·Le para a Cidade· dé 
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~o que o intuito do Soberano-éra Jari .. · 
car-lh·e novam'e'nté os ferros, e c'olo-
~izá- ·1~; para cujo fim o abandonava; 
pois Linha em vista derribar a Cons-

- 4 •• "'~ :. 

------~-----

Lisboa, anti'ga Sede; c berço originario da 
Monarchia , a 'fim de alli cooperar com os 
Deputados Procuradores dos Povos, na glo-
rioza em preza de rest~ bele'cer a brioza Na-
çnõ Portügueza naquelle Alto gra~ d'e~.:. 
plt~ntlor' com q llf' tanto se assignalou no a h-
i igl) tenipo~ h lieibndo nesta Cidade aó 
Meu muito amado e Pazado Filho, o Pi·in-
cipe Rea 1 do Reino V nido, enca-rreg-a li o do 
Gove rno Provizorio dtsle Hei no do Brazil; 
em quanto nelle se naõ achar estabelecida a 
Cons tituiçaõ Geral da N~tçi:lÕ. 

E pàra <.1ue os Mew• Povos deste rrics: 
mo Reíno do Btazil possaõ quanto antes 
participar das vantagens da ReprezentaÇaõ 
Nac[pna l, e nviaraõ proporcionLdo numero 
cle Deputados e Pi'i:>curaâores ás Cortes Ge-
raes do Reino Unido. Ein outro Decreto qâ 
data deste, Ten hu dado as precizas Detet~ 
minaçôes; para que desde logo se commece 
a proceder em toclns as Provincias á el ei.;; 
~aõ dos mesmos D('putados, na fóntJa das 
Instntc<;Ões que no Reino de Pottug;;tl se 
ad(]i)!áraõ par,a esse mesmo effeilo, passun .. 

l<>m. XI. · L 
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ti~u iç aõ em· Portugal , .e sujeitar o 
Braz.i l pela força d'arrnas, ernpregart• 
~o quantos recursos estaV'aõ a seu 
d ispôr. ·E s te modo d.e ra-ciocinàr pa· 
tentêa élaramente quaõ enorme era 
a ingratidaõ daquelles J.1iesmos, CJUe 

' ta nto o. Soberano beneficiara, e aos 
quaes er~ impos~ivel convencer, pot 
mais; !'lolemnes que fossem os actos 
publicos. Diviâi para n:inar, eis á 
pt's tí fera liçaõ, · a maxi ma . infernal , 
que estes d'iscipulos de Machiavel 

do sem de mora a esta Corte os q 11 e sncc essi· 
yall'Jentl! rorcm nomeados nesta Província; 
a f1m de lVIe podere m acompan!Jar os quê 
chegarem antr.s da M inha sa bid a dcst~ Hei· 
no, Tc11do Eti aliás pi'ovid ehciaúo sol.Jre o 
tra nsporle dos qu e derois· d-es ta érDoca, ou 
çl<~s ou tr11s ~Prov. in C'ias do N·orl:e . ho11v erem ele 
fazeJ· viagerÀ pnra aejuelle seu de.stino . 11 n" 
l.11 1'Í•> do H.io\ de · Jan ~ iro aos 7 'J ·e Ma r~· o de 1 
l8:2L 
. 0!1tra Decrr. to, ~assacJo na tn esmn d;J• 1 

ta; mandnvn p rocede r irnme.d·intamc01le ás 
~leicJirs, conÍ;HJue o methorfo se§uido em: 
l;.i~boa , e pela maneira a•p ontadél: no an te~ 
rior\ · · ~ 

1 . . •. 
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ltnui bem praticavaõ, naõ se I em bran.:. 
'do (infelizes 1) de que os famozos ch\:. 
fes de facç'ões, e que prêparaõ a$ 
crizt>S· ~ relieldias .; ·$aõ. os' que pri~ 
rneiro fir.aõ esmagàdos debaixo do 
er:orm~ pezo do edificiQ que pertende'ni 
levantar , prezumihdo erigrandecer4 

se pelg~ meios que o~ despehhaõ. 
A intriga .foi um daquelles <-1ue mais 
a propozito ie lhes_ api·t'zentoi.:J, a fiiri 
de_dividir os animas' e radidr o odío 
entre Brazileir'os , e Europeos, pa· 
ta depois realizarem. seus deúgnios ~ 

I 

( 

,, 
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.. 
Sucesso tstrondo:zo do d1:a vinte e um 

cDAbril no .Rfo de Janeiro. 
\ 
. \ 

\\ 

N aõ se ~a,vaõ poi~ trégua~ os fu~ 
riozos Demagogos , e aproveilavaõ 

I . . . qua esqut>r crrcumslancJas por mu1to 
))OUCO que pareces:sPm ponderozas . 
. Na da Oi ~alisfilZÍa ; r~enhuma demon,e-

\ 
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traçaõ. ·de con6~.n.ça. e boa fé, po.r 
thais clara e rnani festa q u.e fosse os 
desarmava: a mesma genE>rozid:úle i 
e demç.is virtudes do Mo-ríarcha ex-
~cerbavaõ. , em vez de ganharé'm seus 
c.orações (a). PFincipiát:aõ pois aquel-
]es espíritos inqui etos a espalhar o ' 
boa, to, d~ q ué a . força arma da naõ 
tinha com o. povo a mesrn_il identida-
de de sentimentos, e que antes pelo 
contrario o q,u~ria obJ·igar a st>guir o 
partido do 'tple chamavaõ despotismo., 
e que a oecaziaõ das exeguias do Ge-
neral Sharlwell Conuell, sçr~a o sig-
nal da desordem .. 

In.fonnado o M·arechal Go.verna~· 
dor das Ar:mas, das tramas dos per-
versos' diiferi u aq uella,s honrq.s fuue,. 
bres poL· alguns d.ias , mas nem .ju;· 
sirp socegou a agitaçaõ '· e permit~ 
.ra-se-me 0 asseverar, que das des-
graças des.te dia'· e do_ ~angue qtAe 

' 
~~--------------.-~~~~ 

(-a) T;;aõ innegav el era a ~incera adhe.. <t 
zaõ d.o Soberano: 6, no.va ordem de coi~as l 
q,ut: actos !'!spo1Ha,~eos a demonstraõ, 



I • 

,. 
t66 HuT.ORJ4 

·se derramou~ foi o Governo invoh.t~~ 
i.ario movt>l, pela indi~creta convoc~· 
.çaõ dos ·Eieitot·es; con voc~çaõ le J;rl· 
~rada pÇ>r espÍri lOb débPÍS , f aSSUS~ 
·ta dos · pc--1~ prt>ponderancia que tinhaõ. 
~dquirido t;ntr~ a .rle,be, alguus in-
dividt,.~os ~t:'.lll moral, e sem luzes, e. 
<lS quaf' s , a ·li~ongeáraõ, fazf'n.do-lhe. 
acreuitar, que túdo quanto sem seu. 
couile n~o se obré\sse $eria illegal. O 
v9vernado~ das ~r~as c~mheceu a 
~itua çaõ per.igoza em qu~ se achava 
o Estado, e preve&,:~ido de que o J:>9-
vo se via perplexo p9l· se ter espa-
lh<;tdo, que a trop:1, ta~lto J!razilei-
ra , çomo Portu,gu eza, n~õ era a fa~ 

· 'Vor tla ç auza; pubJica, r~t]nÍu a· ()f .. 
~cíalí~lade dos diversos, corpos na sa'l~ 
l,a do Tillt>atro, e ·lhes annunCiou quaes 
eraõ as i,ntenções d'J?I'Rei ,' r~com -: 
menda~1do \ 1ue ninguem s~ af:l'as.tas .. 
~e de s'pg·uin a veréda apontada. p.e-
1~ jurat_nPn~~ pres~~,do no di\a. 2G .. de 
F ey~r~Hro, J\Hament o · que fez IlQVa~ 

· l,llente ratiticar, e retirou-se , d epoí~ 
, «,le (Yma r algumas proviJ.en~.;ias · a be'D)I, 
~.~· ~r~nqu_iJlid.a~e , publiça;.; 
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\. · Prezumíraõ os amigos da <m1em o~ :Ereito.'. l 
~ue estava wcegar~a a. lorr11.enl a; nH\S res a u an: . 
esle soe ego foi tem porario e pa t>~a- caõ á bon- i 
geiro. Os· E le ilorf's re(Jnidos 11a caza d?Je do ! 

-p 1 C ' ·1· Mona rcha • da ra<;a <o ul_nmercw, e prP~tc ' "" · D I .i 1 0 · I , um e~. · uos p.eo . llV:Ho ~",_ qu~ . con~oc~tra _ a ~re to de. 'j 
Junta., em conseqCient:J.a d u.m Re- JUramento 

~~A viz~( a~~:iaõ 'PWCede~~ da Co~•t(• l 
(a) Em data d~ 1~0 do mesmo rnez EJ., 

Rei mand ou ·su bnwtter ;~q ue lla A ~Rem blra o. 
Projecto do Go\:erno Provi 4o rio, q11e deixaQ .. 
~a no B raz,il par.<t, o rege r u~é cl.eCHlitivamcil-
te regu lar pela' Const i tt,~i<_:a Õ o seu regj1nen. -
Pe'rm..iHitl que a .Jun.ra 6z.essc ,_ sobre u.rna 
taõ importante mate ria ,. as r,eflexôe; •qt te 
julgas,_e necessal;i01s ·, ' s.em q.uc. esUt~ pudes,. 
sem ser' con sid e rad ;~S. como AcLo~ l:egislali· 
vos, que seriaõ no llos p·or nunca poJerern, 
emanar tie sirni lLanle as.:lel1).b1éa. O Oüv i-
dor adia~;,~tou . mais -!cl l,[ tlns passos, e passou. 
é).S ballizns, q ue. naõ, lhe e ra dado tr-anspôr, 
pois , ern sen H di tal de. con v_ocaçaõ, ao mes-
mo tern_po ·q_ue recommendava o si lencio e. 
resp eito_ ind is'pensaveis erp taõ importnntes_ 
occaz.iões, tam.bern ad·v,ert ilr, que tendo os. 
espectador-es a fazer al g umas observações: 
lhas dirigissem por cscri.to., ~f {an de el,le as. 
p~opôr á.J.un.ta_! Notuvel exce::;so! Quem re"' 



168 HI!!.T-ORJA , 

t\liÇ.?õHeG- funcçÕ~s que lhe eraõ -propriss.- Es~ 
p~nhola. candescidos porem os espíritos, des~ 

8p.pareqmdo a tranquill.idade, e dan~ 
çlo lugar i pt"~turbaç~õ, e aos alari~ 
dos, · enteodeq o Povo ( illu~idq por 
uns povco.s de malvados; que repre~ 
:z;ent<fraõ papel dos Calilinos, e ar-
~iaõ em deujo$ cfimitar. os Scyllas,J 
~ Rober~pi, erres) que ~$l<tva anthori.-
:z;aclo rm:a legisl,ar' e dt=>sçle ('t:Jta,õ lhe. 
pat:eceu. haver ~.!lsy,mido todos os P9r 
~eres, yisto ql,le ~ s~u p_eculia:r; ca· 
J;aCter tocax os, PxlrPnJos, e hannir a 

/ ~.noderaçar), E' imp<;~:ssivE(I descrt"ver 
até q.ue ponto sulii u a_ exaYlaçal:í dos 
~nirnos . , ' p1:om(lvi.d~ por ::J.lguns ho-: 
mens -desorganizadorE(s, per~ertido~ 
por maxit,nl'l~ dyte~tav f:liS, 'cnjo vene-
.ç:O to \]nfluxo os h~.via ' l.n(eççioqa~lo =: 

-,----------------
'\'CSt;-ria ~&~e \Magi'~,l~ad~ - ;.~.~ ~ nthor;dade 
r:-l' estender a l?erm issaõ regia conferida á 
J-unta pelo Soberano , :1os espectHdores, 
çnmentin.do-J.bes" a fa tal. inge ren cirl, Çon·do 
J)rQ ,ç~dêraõ os turnul,t.os, que esti .v ~ rr!Õ a 
pon.t.o d'inundar de ·~angue o Hio. dq Jaq_ 
ueiro 1. ·· " · · ' ' · · · 
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medida5 violentas ,, irrizorias, e anãr; 
Ghicas, vozes sedieiozas, g ritos _d E?s--
~om passad os ,' 1 e reclan~ando penas qe 
~eangue c proscripçaõ 1 commoviaõ ~ 
assemblêa , atté que crmcordou ~m 
qu~ se enviasse uma rne .. nsagem ao 
Governado·r das A r mas, ordenando..: 
}be , qve désse cont:\ da sua con..i 
ducta, que culpava<').- d'a tra içoada, 
equivoca, e illuzoria. A respos ta ~oi 

· franca, e como esta ir.ritas;;~ aquef- ~ 
les facciozos turbul t> ntos , foi entaõ 
que augmen,lou o .t.umult!'>: Íü1s> que- · 
riaõ que naõ se deixassem sahir QS 
navios promptos a dár. á vella , e 
transportarem .El-Rei. , ~ ,sl,Ja Real 
Famillia para Lisboa; outros lembr<;t-
vaC> se decretas.se um s.aqtlç> geral nos 
mesmos navios; este <JUeria, que a 
cer-tos ·e certos irHl i vid uos q ut: a pon~ 
tava,. s_e .formas•e cauza para sç re m 
immediatamente punidos; aqufi!Ue qt~e 
para serem mais exped_itos os cast;i-
gos, e cathegoricos os processos , se 
instaurasse um Tribunal .R evoludo-
~~r.io; n'uma palavra.,' ·n~õ concorda-
vaõ, atá que um dosi.ndividuos mai.i 

,. 



J70. , ·J-Jt. S 'T O R l A. . 
\ 

pr:eponde.rantes ex igiu se enviasse u·m~ 
Deputaçaõ ao Soberano, (~ CÇ>mposta 
de cinco daq uelles vociferadores, pe-
djodo se ~úloptasse a Constituiçaõ 
l-.lt>spanhoJa, até qut~ sf' acabass~ de 
discuti r a Constitui<;aõ Portugueza • . 
O Govt·rnadur dl\s Armas protestou 
çonl.ra tal vio!e tt.G ia , e e.xi'gi.u que 
delia se lavrassP termo, pois eJJe me~ 
J"~mente cumpriria as determinaçõe,s, 
do seu [{ei; 1n a8 ~;en.Jo insultado p.í:l-• 
la ptcbe, retirou·t:Hi~ enfurecido. 

P·artiu a D~putaça&,. e chegada 
~o Paço testemunhou a E! Rei, que 
víu ha da r>arte do P6~o. , que o in· 
~umbíra da sua missaõ, e CJI1.e a anar~ 
chia estava irri minen~e, se Sua M<\· 

. gestade n•cu.zasse annuir a suas ro,.. 
gativas El-Hei 1, cu,ja hunwnidade 
tem sido assaz, e. devidamente elo-' . giada' mandOL\ lavrr\r o Decreto' pe-

' }o q:{al coacedia o ,qu.e delle s~ e~i.-
g~ra (a). \ · 
--~-~L~--~---~-~ 

(a) TnHÍsc'reve-se es te documento au• 
thentico Jo furor dema g'ogico. · 

" Ha ve11do tomado ~m comid~a_ç.aõ o 



Do BiiAzrL. LI v. xxvr. ' -. l7i 

'Des~le f"nta5 julgáraõ os DemagO'· 
gos que havi <lÕ triunfádo, e que ne-
nhuns obstaGu los, ~mpe oiau, qup eJies 
proseguissem no camiqh,o da rnalda:"-
~~, e a condescend ·ncia d'um So.be-
ranQ ta~ virtqozo, sc;10ente serviu de 

Termo de Jurarnf,lnto, . qne os E leito res Pa· 
rochiaes de,;ta Co~a rca, a instancias e de· 
çlaraçaõ un ania;e <:io P•ovo della prcstáraõ 
á Con ,q õtJ Íçaõ He:j_panh()ln, e que flzcr~~<>. 
,5 uLir á M\nh.a llevJ P~.czenç.a, péHa fica~ 
vale.ndo interinamente,. a dita Conslituíçaõ 
Hespanho\a, de.sde a dató! do pr~ze:nle at.é 
á inslala çaÇi. da Constitt1içao ern que traba-

·~lwõ as Cor tes açtuaes Ç~ Lisboa, e que EY. 
Houve por bem .;Jurar com t.oda a Minha 
Corte, ' l,>.u,vo, ·e T~opa, np dia vinte e seis 
de Fevereiro do ann,o corrente: So11 Servido 
Ordenar, que de l:wje ~"Ol dinnte ' se fiq~~ 
~stricta, ~ lit.eral·menlc observando ne,ste 
Reino d,o Brazi! a m.en.cionada Constituiçaõ. 
l-Iespi'Hl-hola , até o mornenlo em qne s.e 
;-~che inteira e .definitivamente cstahilccida .a 
Con~ tiLu.içaõ' . deliherada' e cleci<;lida pdas 
~o rles de Li.sboa. Pa·lacio ela Boa V ista <1ps 
"~: tnte e. um d'Abril de mil oitoçeiJtos e v in-
te e um. -·~- Com .a Rubríca de ~u~ .IY.fagejõ· 
t,ade. 

A força 
armada 
dissolve .a 
reul!iaõ 
dos .El ei· 
tores e seu. 
partidv. 
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os tornar mais corajozos , de modo 
que _informado o Soberano , de que 
continuavaõ as delibera(;ões com au .. 
dacia inaudita, ordenou ao General, 
que fosse dissolver aqueJla Assemhléa 
tutilultuoza ·, t.ransfe1 in elo sua~ Ses .. 
fSÕes para · o dia ség uint.e, , a fim de 
se proced~r ás detibe raçÕPS com san· 
~ue frio, e ~abedori:-~;. O General as-. 
sim o execu.t.ou, entr-ando na salla, 
e fall<q1do ao P·rezid·ent~ em vó~ hai:-
xa. . 

. Como naõ socegav~ & desor·dem 
passou ordem o Governo para que a 
força· armada se postasse na p_roximi-
dade da praça, ie fossPm prezas os 
cabeç;~s de n1otim, os. if.ld·ividuos que 
naõ quizes.:,;em sabi-r d:aquelle Jogar, 
e os rnil1tarP.Iil que alli se ach~v<úJ fó-
ra de 1

SI"US corpos. · .. 
Parte ~o njunl.ametil.o obedeceu; 

mas alguns holl!ens exaltaJos, per-
manecêraõ 'tei mozos em s11a porti CJ., 
protf'slando, com louca e mphaze., (j,ne 
havi a{). repe l!ir a força P'"la força , sa 
~ isso fos.::;em corri peHidos : hem de-
pressa fico~.,~; <;~,balido seu orgulho: uma 

~-
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·companhia avanço1.1 com o méro in-
tt'uito de fazer despejar a ~alla de g· ~-'n'"' 
te .; mas, cahindo pm dos koldadbs 
àtravessado por um punhal, seus cõm-
panheiros se indignaõ; acommNiem, 
os Eleitop~s fechaõ a porta, . esb e 
forçada, \e ·os assaltantés m'ãtaõ a fer-
ro frio dois individ·uos, ferem outros, 
e prendem muit6s, que foraõ cuida-

' dozamenle recolhidos em prizões pa-
ra serem julgados confornie as leis 
(a)'. O c cu pand9 a soldadtsca a sal-
la, encontrou pn:)clamaçÕes ana}cbi.-
cas, ·pasquins-, planos fundaclcs am 
absurdos, armas de toda a especie, 
eté. Este dez'astre se teria evitado se 
os malevolos perturbadores, e o .ban-
do amotinado nuõ tivesse exlor<Juido 
ao Soberano um Decreto, com o {jll.al 
queriaõ cohorJestal' seus intentos. In• 
sentatos! Couslrahgér o Moharchn a 
legali~ar actos d~soi·ganizadorcs , e 
figurar como cumj:>lit:.;e de ' seóições! 
....__.....__,;.__,;.;._.... __________ _ 

(a) Novos tumultos • o~ salváraõ do t:as• ' 
tigo que Ult:re~.;iaõ. "' 

\ ' 
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Que estulticia J Adrnittir nb Rrazi~ 
t.1111a Constituiçaõ, feila para r~ge r â 

.B.espanha ;\ ~ que al é a experi,encià 
te m mostra do uaõ jx!der no todo ser: 
apr>licavel a eilta Monarchia. Que 
impude nte perversid ~de ! O Sbh€ra-
JH1, apen~s o pôde fazer sem risco; 
revogo u por oulro o Decre.to antece-
d~nte (a). 

-------------·~~-.-· -· ---------
Decreto re1•ogan do o anteced~n.l 

" Subindo hont e m á Mihlia Reá! Pre.; 
zença u rria Re preze nla çaõ, ~i7,r.ndo-se ser 
do l"01'o , por me io d\r.nta · Deputaç·aõ for.; 
!nada elos Ele"itnres das Parot llias, à qua l 
1\'!c assegurava, q 11 e· o Povo ex igia para Mi..; 
n!"w feli ciJade e d'cl le , uue E u dête1'mina s..; 
~c , qi1e de lt o Jú•~ m em Ji,;n l ~ esle Meu Rei·.: 
ilci do Bra~· tl fosse r egido pela Constituic;aõ 
Hespanbol11 ~~ f1our·_e ent'!,ô p~r bém pecr~~ 
ta r, qne es·sa\ C onstJLiitçao regesse ate a clie· 
gada da Con sLittiiçaõ ,, ·que ;úoi·a e socega· · 
élatJ!Prlle e~tnõ fazendo à s Cortes convocada~ 
na M inha m'ui tQ No.bre e Léal Cidade de 
Li:;boa: Obs«rvand<>-se porém hoje~ qúê es~ 
ta Rcp·rer.e.ntrtçRÕ era mandada fazer por ho· 
niens rriaf Ínlenc"ionádos, e que , queriaõ . ~ 
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'. Í'roxi"ma esiava a época da p·arti- Decrelf\ é 
tla ·d'El-Rei' (que deu á vélla do Rio Instruc· 
] J , . d. çõb; ao c: e anetro no ta 26) e cumpna se . mesmo, 
tratasse com madureza no que dizta relativas 
respeito ao Governo do Brae;il' que á cerca do 
por sua distancia, vasti daõ , rique- G~~·eroo 
za, e circumstancias n1Precia pro- qu~ fita-
videncias retlexí v as· • . Suas necessida- v a rete!1-
l , 1. . · do o .ura4 {'es, a cnze po ltlca que o agttava, .1, t.·, 'd b . .. , I zt a eque os parti os que o com aliao, rcc a-

-------·----=---~ 

ánaréh ia, e vendo que o Meu Povo se cori~ 
se rva v a, como En lhe agradeço, flel ao .ln-
ramenlo, q•1e Eu com elle ilecornmum af:or-
dq prestámos na Praça do Rocio nodia vin• 
te e se is de· Fevereiro d"o prczrnte iwno; 
Re i p~r bem Determinar, ·Decretar, e De• 
cla-rar · por nullo í.odó o a.cto feito hontem; 
e q11e o Gov"erno que f1ca até IÍ. cllegnda· da 
ConsLitui~,lÕ l'ortugueza , sPja âa fórô1a, 
q11c Determi na o outro Df'c rPto e Instruc-
ções, qne Mandn puhlic:u r com él mc;mu rln~ 
ta deste, e qne Men Filho o Príncipe Í~ea l 
ha d e c um prir, e mstentar é! I é cheg;H a men4 
cionadn Con.stit ni ça·õ Portn g •Jcza. Pnlacio ua 
Boa -~ ' i s la fiOS vinte e dois d'Ahril de mil 
e oitocen tos c v in!.<• 0. 11rn, ••• Com· a H.úbrí· 
lia . J.e ~l1'a 1\iagestade. 
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mavaõ.11 absÚula , e impeL'iozamente 
do ~oberalio Legislador, que lhe con:-. 
cedesse úm centro depoder, querê-
g ni:MJse s11a adrnin.is~raC(aÕ , sem se 
precizar recorrer á Europa. O De-
cre to, P. InsLruc</ies relativos ao ob-
jcdo , saõ muis:ibianJ·ente mt:Jditados 

, ( a ) , btHll como· ou Lws da mesma dtltl\ 
I • 

..;...__,J_ --·- · --~ __;,.::..._- _, ·--· _ ._, ~~ 

(a) E' o seguinte o De~ re to próveiJJJ 
áó Go \'E;rno .Jo i{eizio do B razil. 
. " ~e u do indi,pcnsavel prove r á cert.:! 

do goveruó e aJnJÍiJitit raçaõ d ~ste H.e iu o do 
Brazil ' duridP lHe i\ p ~rlo chm vivos sent i-. 
men L0s de saudade? '' ol tando pa ra Portu g::d 
pelo ex ig iFerri as actuaes c ireuJlls l.ancias po-
lít icas entl!Ji:c.:iadas n't> Decreto J e 7 de .Mu r.; 

' ç'o do co'rrenl.e aJiuo, I~ Lendo Fi.J em vista. 
1Í.1Õ só as ruzÕe:; de publ1ca útilidade e inlé· 
re~>e ; nlas La (u bem a pnrtrcolur consid e_ra.; 
Çaõ que mer ecem c:S lés mettS !ic is vas~nllos 
Jo BraiiÍ, a~~ cjiwes irístaõ p<~ r a que Eu _es~ 
tabeteça o ' Üov,e rno qt~e deve reg-e r na .Mi.: 
1iha nuzen(; ia, e em qt;an l0 rwó cl)egilr a: 
Constituiçaõ , dé um m'odt) convenien lé ao 
estado piciente das coiü .. s ,· e á cathf'goria 
política a que' foi ele1·aJo es lc pai,z, e capaz 
dÇ. cousolidai a pros_pe'ridtidc: pub}i.ca e _rar-t-
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~t'end·endo a graça concedida peÍ<? 
.de 7 de Março, (o qual igualou o 
soldo dos officiaes do Exercito do Bn-
~il, desde Major até Alferes incluzivà 
aos dns mesma-s classes em Portugal) 
' I ~ ~ 

lá todas as óutr:.\s classes e ptaças~ 

~------------~-=-~ 
~ic;u lar :_ Hei. por bem ~ Me Pra7. encarregar 
o Governo gera l e iúte ira ad 'ministraç'aõ de 
todo ·o l{eino d o ;Brazil ·ao Meu muito Ama· 
do e Pre zado Filho D. Pedro d ' 1\lcant.ara, 
Prínc ipe R,eal do Hein~ Uni'do de Po.rtlllgal, 
Br& zi! c. Algarves, constituindo-o Regente' 
e Meu Lugar Tenente, pa ra .qúe, ·com taõ 
}Heemmente Titulo, e segundo us lm~ruc;~ 
ç?es que 'atompa'nliaõ a 'e'ste Decreto, e vaõ 
por Mim assignadas, gov~rne na Minha aü7 
zencia, e em quanto pela Comtituiçaõ s·e 
~aõ estabe!P.cer outro Systema de ltegencia, 
todo e~ L~ Heit'lo, com Sabedoria e amor dos 
Povos: Pelo alto c'onceilo que fórroo da suá 
}:l rudencia, , e mais úrtudes, Vou certcr d~ 
H!l_e nas coiz<;t ? do G~~-erno, fJrmai'"á a pu: 
bhca se~urança e tranquillidade, prõnioverl· 
dó a pr·o~perid ade geral, e corr~spondendd 
por to~o~. ~s ~1õdos ás mi_nhás espera~ças ~ 
~; _hfl \:era c~mo _B?m Pnnc1pe, A~11go é 
] a1 deste Povo, CUJa saudoza memona lev o 
profu nd a m P. nt.e gravada hó M~u Cora~aõa 

Tam. XI. ~ ...,. · 
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El-Rei antes de p01.rtir dirigiu prl5~ 
clamações de despedida (em data de 
'23 d' A bri"l) aos corpos militares, 

.'3gradecendo lhes haverem ·dehellado 
as facc(Õe~, que forcejavaõ por dec)a.:. 
rar-se; e outra aos habitantes do Rio 

--..-.......~~;.;:..:..;..---· --~------ ---
e de c') nem lambem Espero, que, pela sua, 
obe-di encia ·ás leis, sujeiça·õ e respeito ás A uQ 
tboridad es' ,Me recompe·n~ará ·do grande sa-
'criflcio que faço, seraran'do-Me de Meu Fi-
lho Primogenito, Meu Herdeiro -e Súccessor 
tlo Throno. D mesmo Príncipe o tenha as~ 
sim entendid-o ·e execute, mandando expe-
\:.li'r as necessarifls par-Lici'poções. Palacio da 
Boa Vista -e m vinte e dois d'i\bril · de lllil 
oitocentos ·e vinte

1 
e um. ~ ~- Com a Hubr:í• 

b de Süa Mageotade~ 

inslru'cçàes 11 que se .refui'e: este 
H. e a I D'ecreto. 
• I 

I 

O Pripbpe 11eal do Beiho Unido !0ml!l 
o tít11lo de P·{incipe •H<~g·l' rrt.e; e Me11 Lognr I 
'J' .-.- nelltt:!_ n~ fiovr·rn·~, Provi:~.orio ·do Hrino I 
do Bb,zrl, e de qrre bca f'nr;•rr•·gadü; 

,'\r.;le Gc,verno st rá o Conde dos Ar· 
to~, Mi niotro f' S~·cretar i o J'E>tadÓ d0s Ne· 
~veio~ l.htrang-eÚ'<,>s ; o Conde d•1 Louzã, 

r . 
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~e .Janeiro, expo~do-lhes vivaínenté 
a magoa que o pungia, e a saudade 
~ue o, atribulava, por se apartar de 
subditos taõ amados; mas que erà 
forçozo, obrigado pelas àrcumstart-
cias poHti'cas a transferir a Séde dm. 

D. Diogo de Meriúes, Ministro e Secreta~ 
rio' d'Estado do:; Negocifls da Fazenda, co-
mo actua1roen te é-; seraõ SP.cretarios . d' Es-
~ado interinos, o Marechal deCampo, Car-
los Frederico de Paula, . na Repa rtiçaõ dà 
Guerr~, o Major General da Armada, M~~ 
hoel Antonio Farinha, da Repartiçaõ da 
Marinha. 

o Príncipe Regenl~ to~nará as ~U35i 
RezoluçÇ>es em Conselho, ~armado d'os M i'" 
nistros d' Estado, ou Se'cretario da compe-
tentEl Repartiçaõ, os qi:laes flcaraõ rcsp_on-
sa veis. · 
, O Príncipe Regente tera todos os Pci· 
deres para a aclministra.çaõ da Justiça, Fa .. 
zenda, e Governo Economico; Pot!erá corri-
mutar, oi1 perdoará a · pena de morte aos 
réos, que nella· estiverem incursos por sen• 
tença, Hc7.ülvendo todas. as Consultas, re• 
!at iva s á Administraçaõ Publica. 

Proverá todos os lugares de letras,' e 
G>fftcios de Justiça ou Fazenda que estivere~ 

M ~ J 
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lll.lonarchia para a Ee~ropa ; é l']UI 
deixa.va· o Principe Regente com a_m .. 
pios poderes. para governar o Braz'il ~ 
até que definitiva, e solicbm~nte s·e 
firmasse a felicidade gera~. Admo·es:.. 
tava-oi a que se naõ de-i-xassem iHu~ ___ _.:. _________ . ______ __ 
vagos ou venhaõ a vagar, assim ·como to• 
dos os Empregos Civis ou Militares , 'en• 
1-rando ·logo por teu _Decreto os nomeado& 
.Ao exercício de sens lugares, Officios, ·ou 
Empregos, depois de \)agár ·os Novós pírei• 
tos; ainda quandó os respecti&/os Di·plomas 
devaõ ser remcttidos á Minha H~a1 Ap'pro'-
vaçnõ, por ser dos, que exigem eeta forma~ 
]id-ade, a qual nas Cartas e P-arentes será. 
indicada: Para a prompla expediçaõ· dell;:.s -, 
poder4 o P ri nCÍpe, na·õ só assigna-r . os Al~ 

• v,arás, ~m vi(tutlt• do'l quaes se pas·sn-õ as 
Cartas, mastarnb_em conceder asdrspemns, 
qué p~r .é:;tilló se concedem; para os En· 
cartes. \ , . _ _ . 

Igua1me11te proverR todos os B'enefJcJns 
JCurndos, á excep<;t!Õ dos B ispados ; mns 
poderá propôr para el les as pessoas que achar 
dignas. . 

· Pode-rà fazér guerra offensiva ou defen• 
síva contra qualquer iAirnigo que atacasse o 
nei,no do .Bra~iJ.; Se ,as CÍl'CUlhitancias foretK 
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dir ,_ nem dessem azo a que a seduc-

' Ç~õ , os. pervertesse, _ como havia pou-. 
t~O ' acon.tecêra, procurando-os attra-
pir no laço os amotinadorPs, que de.,. 
~ejavaõ abalar. osJundarnenJ.os da l\1o-
narchia, alui.r. seus .alicerces, ass~ 

taõ extraprcÍinaria.s, q!le se tprne de sumrng. 
prejuízo uns l\4el1s fleis vassnllos de:;te l{eino 
~>periH . a Minha i{eal. Von.tadQ, e pel~. rnes~ 
ma razaõ,. em_ig.uaes. cirC,IlJ11Sla nci, ,s, poderá. 
Íflzer trégoas, o,u qllillquer Trntado provei .. _ 
tozo com os injm)g1;s.. de, Es1i!.do. -

F1nlllJue.r1te poderá o .. f-úncipé conferir,, 
como . Grflças.. Honoriticas, os Habitos. das 
Tres Orde·!ls, M.Ilitares de., Christo 1 ~. Benp 
to d' A v.iz ,_c S. Thiàg:o da Espada, ás pcs-
~oas que ,ipJgar d_igna? d~~ di~tÍI \ÇÇÕes, JW~ 
dendo conceder destle logo o uzo das Insig-.. 
I] ias, e- as dispensas· dq estilJo . p\lra a pro,:o~ 
fis:iaÕ. · 

No cazo ,imprevisto e de3gra\·ado (que· 
Deos. naõ permitta que aconteça) do}alle-
cimento do Pr.incipe ·Regente, pa ss;.1rá lngQ 
a Regencia do Reino do Brazil á YJrinceí}a 
Rea l , sua Espozo,.,_ e Minha muito , Amada 
e Prezada :'\6ra, a. qual gov.e-.rnará com um 
(Jonsellw de Regenci:,, composto dos Mi~ 
n·istros d'Estado., do Prezidente da, Meza do, 
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ciando-o, b~m como o Exercit<,> ·~ 
seus perversos dezignios. Esta peç~ 
estii cheia de refle:Xões sobre o: as~ 
SU;npto, e~ho~tlin(;lo. o's p "0':9S a qu~, 
espei·assern tral).q uillos as rn ~1danças, 
e uteis ~nelhora!l)entos e ref:orm'as. . 

);ToMara- As noticias dos aconteci~J~entós da 
l)haõseef· Bahia e Pernarnbuc~ tinba c~~o ele..: 
feclua so· ctrizado ~JS ani~i~s· mi Província dd 
çegntda- . Th1araubaõ, -~nde e'in ge;al se ·dezeja-· men e a . ,; . . . ' ., , . 
mudança. ya adhem· ao. m~~1no Sys_tema._ Q M~~. 

Jor de Caval1an.a Rodn.go P11~to P1-,_ 
zarro, ~oi rp~Pm r,rimeiro lt(v<\nlou --ç1 
grito 'a pr~ da~ re.f~rmas no dia 6 úe 
Abril, e um sem numero de bocas 
repelíraõ este brado. Os divers~s Corri-: 
mandant~s dos Çorpo's mili,tares d~ arn
ba~ ~\s _ linhas ~oncorr~raõ ao p~lacio_ 

---..J--------~----\ ' 
I 

Dcsemborgo dn Pnç~, do Re-gt.'dor das Jus· 
tiças, e dos 'Secreta tios cl' ht.ndo interinos 

, JJas Repartições da Gu~rra e Marinl!u. SPrà. 
frer.idente deste Cons~lbo o Ministro d'Es· 
lado m:'lis aniigo; e e~ta Rege nc ia goza ;,á 
das mesmas F~tc11ldades e 'A uthoridad·c de. 
,que goza o Príncipe Regente: -·- Palacio ~~~ 
Boa V ist:õl em !~ sJ ~Abril de IW2~. 
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par.a colll :11 unicar a Silveira o vof.Q, 

\

geral. Est.e r,espoQdf'u c0m o m::íor 
.-aJJgue frio, que , ia immedia.t.ameutt:~. 
convoc~r, a Camara '· e dema is autho· \ 
1:idades ,, á.!? quaes. 1u an i.festa.ri'q. livre-
m'enle seu puo.sa r, e ouv.iria sew pa-
Jiecer , mas que nunca r ecf' b.eria a. I 
lei da t.rop.a, <},ll'e 11aõ era corpo de-
l_i berativo, antes uP.vi a ~ ran.quiUa rnan-.. 1 
te r·se snbordin;tda. A cpncluda do. \ 
Oenf't·al dur:~n.te todo o seu govt;> rno, 
é brjlt~an.te, s~hia, e digna <~s r~Jaio-
res elogios; rn.as este ulti nw períuJo . 
q,e sua <~JmíoistJ;açaõ, é q u.e mais o .. 
~onra. Convocada a. Asse(l:l bléa, in-
~ormada ácf'rca c:to motivo. dt.t sua re-
\]nÍaõ~ , e il ·ltp•l~<;J..cla. por. S ilveira a. res.-

\peito da cri:le, e q.ue cumpria deli-
b~rar sem .anjmozidarte, V...f;' ntilou-se, 
o pon,to sob;e o Governo; estando é.lt• 
v.idiclos us parecerei, ·querendo uns, 
que se insla,11rasse um Provizorio, á, 
tt-sta po qual fosse ,collo.cado o G P. ne-
~al, e ontrbs, qúe c:;ontinuasse este, 
a reger a Pi·ov:iocia_ como até f'nt.a õ. 
o fizera, e os que as.simopimí.raõ. ac-. 
~la,máraõ. a_ vi,ctoJ::ia,. O. mod~stO. G.e~. 
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neral rPcuzou aceitar aqueHa p.r.ov~ 
<le confiança publica, _ á qual, naõ ob!l~ 
tante' -se mostrou grato; mas tev~ 
qu.e ced:er p~r lho supp.licarem toda~ . 

..~ ~s GorporaçC>es. d.e cidadãos., e inc,li· 
\liduos d'infl.uenci,a. Sou.b~, porém , 
com desgos.to', -q'ue alguns es_pirito~ 
i.n .qui,~tos, es<pi'dh:avaõ., qu.e fora ille-:. 
gal est.a · npn)eaçaõ_, e instruido de 
qu e pe~ten.d:iaõ_ f,o~en_tar ~ à a,ryarchia , 
juntou unú nova e 'mjmeroza Asseni-
blé::t' em preún.ça d,~(qual dep~)zitou 
a sua au'th'or,ida rle, <,l,t>c larando qu,e 
~enhuma aÍ11biçaõ tin,ha d.~ governar, 
~ que se' acei;tár;a ' Q, m.a ndu fôra por 
annuir aos votos e rqgati.vas pUblicas-. 
uma unarlime àcd.amaçaõ applaudiu. 
SiLveira, que t;ev~. de asslllnir uut,~~· 
''- ~?- a~ funeçõe.il g:ove(1nat,iv;1s. Todas, 
as cla~sf's e pessQas de hpa nota lhe 
(lirigíraõ 'i-neriioriàs· é 'r ~ pi·ezentiH;õe's 
úaça<~!ls de mo~o, que n.em ~e qll t~·. 
;1 m'en.ur dúvida geixà.vaõ de que era.õ. 
:filhas da inteira · cónviccati de que 
depPQdia da 'existen'cia d';; Silveira na 
Pruvineia o socPgo público, apoiado 
nas luzes~ e v~~de~cia d'·um hom~r~. 
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~-vjq npme -será ~empre ca~o aos ha-
\>i.tantes do 1\lqranbaii ( <;l). . 1 

Fui p01:ém mAis procf'lloza a bor- ~o Ce~~~ ~ 
tasca no Cear<\ Gra.nJe onJe o GQ- Gr~nde e 1 

' · · · ' ' mn1s tu · -yernadol' Francisco AlbPrto Rubri, · < lL • · . , . I · h b·. mu uoza. f;\ qu.em et·a mu1 aprec1avfl 9 a .1- · • 
1 ,to de rnan.dar p,Ôz t;JU obra todoS ·os I 

~rd(s da intriga e seclucçaõ, a fi1:n . 
~e sé conservar. nesJa poz[<~a !',)_ imm~-
nente. P.ovo . e tropa proclilmi.raõ o 
Ílovo Syst.ema no d.;ia 14 d ? A bd t, ; 
IÍlas Ru.bin (ez defferir a (}le içaõ do 
Gov~rn? Provi ~.orio, illudir~do a:guel-
1es povos pouco versa.dos em ta~s 
manob,ras, e fe.z-se p.roro~ar _no exeli-
çicio d.o govet;no , ' aterran~o pa_ra 
que todos e.mmudeç.essem. / 

Já c.arninha.ndo ao se-u frm a revo- No\'a re. l 
}uqaõ. ' e o~ SUCC~SS9S do ~lla 5 d~ J. t,~~ voi~~Qd 

h . I , ~ · · d no ..,.to e 
il1 o, m ui,to acce er.arao o seu an a- J ne1• · · · · , - a ro. 
n1ento. O Conde dos Arços er~. o E' Ç~iada 

(a) Os facci0zos nesta Provinçia até .~he
gàraõ ao louco exCésso deconv idar os escr.a• 
':o~ a pegar ell'! a,rn:as: 1ns,ensatos! E I)a Õ 
pondera véis q_ue seritJis GQH ta dos .em o J:!H~-~· · 
r,<~ das victirnas. t 
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um.~ Jun- maior dos obstaculos , e · como tal' 
ta . Pro~i- aquellt'! a quem apontavaõ seus ti-
zona' JU· ros, d e sacreditando-o, e procurando. 
radas as a · ! d 
B · d a uasta- o p gov e rno, por quaesqtwr 

az.es a . N _1 • .J J' h Gon.stitui- mt-ws. 1 o ula 6 ue .un o se consu-
çaõ., ed.e- ndraõ conseg·uj,,temcnte os dPzignios. 
pos1o, o de seus adversarios; e este!:. succes-

;cond.e.dos sos anarchicos fôraõ denomi na<Jos glo-
i Arco~f :riozos, como s~.t~ p u.drsse ser glorioZ<). 

o que é illegal, e escandalozo. Re-
duzíraÕ-SP. 4 depoziçaõ Jo Con.de (a. 
q.u~ru coube sofrer castigo por cri-
mes imaginari.oà> ' · p()l •.lo-se em es~ 
'quecimento os relevantes serviçoiil 

( q.ue sempre fizera ao Estado, e Pua 
I ' irrcprPhensivel conducta ) ao jura-

mento das B_azes da, Conilli.tui,çaõ, e 
á creacaõ. d'uma Junta l'urn)ada con-
f~rn'e ~s . dezejos do~ que se hfl viaõ 
erigido em. Procuradores. dos Povos, 
e j;,e ilicaz ' po_rq.ue se lhe deu facul-
da,lle -de votar sobre leis, quando o 
Princípe Regente naõ, podia leg-islar·. 
Seu~ lVl-inistros isso mesmn judicioza-
m e nte declará.raii peJa proclamaçai}, 
do Jia 16. Eis como se.eu,1bue a mul-
'tidaõ,! 

' ' 
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.1 Na~ é sujeito ra duvida, que o 
f-r incip.e Regent~ en.1prego9 todos os 
i!l?US c~isyellos Pl,n çeg'l;lr o Brazil; ro-
{em foi contrariado na . exe c ucaõ ti'e l-
}es. O seu I)ecreto de 23 tle Mai~. 
àmpliava a L~gi::llaÇaô, a ~m 'de que. 
~ossQ fi,rn1ada, .d'um · modo inaltera-: 

. vel, como -é de D.i (e i to Na t tJral , a 
, ~ egurança das ,pes&oas. , p01,s algu,mas_ 

authoridades rnan.~aõ, prend~r por me-
~;o arb ítrio, viol,an.d.o a,s,.;Ím o sa,g-raôo. 
~epozi~o d.a juri ~diy,ç.aõ que s~ lhes 
Çonfi;a, pretextaQdo d:enúncias em. se,-
gredo, susp~itas vehenwntes, e ou-
tros motiv()s horrorozos á humanida-
de~ para laqçar l!(m masmorras' . ve~,. 
gados com o r~~o dos.ferros; homem;. 
que se çongregáraõ convidados por 
os bens que };hes offert>ce a im;titui-
çaô da.s soçitda·d~s. civil: est(~ Dec"re'"' 
to pr0videnciava os meim; d~ acabar 
~om taÇ) in.iq lH?S abu~os. 

O P1ripcipe procurava reunir os, . 
Povos , e fazer-lhes. tomar intfJresse 
.J)a ca~za ~ública, por ser esse q se~_ 
~m ,prunar.JO; m~s algumas das J 'un:-
~.~s estabelecid<:J.s m~~ diversas J?'rQr 
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vincias se recuzáraõ. a reconhecer ,a. 
sua a u thorida.de, q ua.ndo esta I h e fô-
ra delegada pelo Soberan0, · A Junta 

.- da Bahia rflspondeu ao officio que lhe 
dirigíra o €onde dos Arem; em 27 de 
Abril, que or~õ podia reconhecer a 
Reg-encia, por · Ler jurado ubediencia 
ás Cortes e Governo de Portugal, e 
fazendo outras-reflexões inj uriozas a 
El-Rei, negando-lhe Q poder de con-
fer~r a Regenóa a ·seu tilho primoge., 
nito, e . debaixo de taõ, amplas rega .. 
lias, de. modo q lle a J.unta d.eu. pol'l 
decidido. o que. ainda estava proble!'! 
matico, isto é., se mais convinha ao 
Brazil ser retalhado em Províncias, 
gove rnada ca_da urila sonr.e si' ou ter 
uma authoridade prot;t>G.lo:~a em seu 
mPsmo .. seio. ~is o que. se chama mar-
char accele.radamente, quand0 a ve-
·réda que. cumpr:t> s.eguit'\. no caminho 
das revoluçties , deve ser meditada, 
para naõ_ ~>e ' ir . dú · nos precipícios. 

· Neste estado. 'estava() as coizas 
.quando rf-'bentou. a revoluçaõ. do d~a 
á de Junho, rtue teve por objecto a 
d..ep.oziçaõ do Conde., que foi- subsü .. 
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fnido pe-lo, Desembargador do· P-aço' 
Pedro Alves Diniz, a instituicaõ d'u• , I 

ma Junta Provizwia, e o jura111ento 
das Bazes da Constituiçaõ. O -Prín-
cipe annuiu a estas rogativas. A in-
triga contt:a 'o Conde foi manPjada 
por um modo abjecto, e o accumuléÍ• 
raõ de quanto~ crimes houve J·em<D 
h-rança, se~-do nota v e! , que- um ho-
m'ém qüe fôra acclamado como saiva• 
dor da Patria, _se tornasse deritr~ em 
pouco tem.po seu verdug-o ·, e a f)Ui-
ze5se atrãiçoar. A J u11.ta Provizoria. 
(a) teve seus Membros esçolhülos 

. pelos Eleitores d~ Commarca, qu~ 
haviaõ eleito os Deputados .para as 
Cortes, e debaixo da prezidencia ,dá 
·Camara, e concorrencia .d~ dois offi-
ciaes de cada corpo da I. a linha. _ A 
~~-· -· -.:.:.....:-..__·_, , ___ ~~ 

(a) As pPssons que a formár:otÕ \ erf!Õ ns 
seguinte·s --- .Mnrinnno Jozé Pereira da Fon-
seca; Bispo Capellaõ Mór, Jo7.é ti;Oliveira 
Bttrbota , .Jo:r.é Cae tnno Ferh~ ira d'i\guiar, 
Joaquírh d'Oliveira Alvares, Joaq11im Jozê 
Pereira de Faro, Sebaltiaõ Luiz Tiuoco. 

I' 

) 
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.t unta devia examinar ~qua!qh~r _lk~ 
que a e:iágencia fizesse promulgar~ 
e opinaria· á área da suâ utilidade~ 
inefficacia, ou dan1nô; a iiru de !;ler 
tiiscu~ida á11tes. de subir ;i Regia As..:. 
signàtura, fi~ando respor1savel-ás Cor-
tes. Os Brigadeiros Verissimo Anto..:. 
nio Cardozo, ~ F1·ancisco Saraiva da 
Costa Refoios; foraõ esblhidos parà 
addictos ao Governado r d.1s Armas, 
~ pas~ados álguns dius se prestou so .... 
lemne juram enlb, e o Principe an-
nunciori ao p ~í blico ris mudanças q4.é 
tinhaõ occorr'ido (a). · . 
. P'rin,eipioli nesta época a fazer-se 

sentir a animozidade, contra o Gene-
ral Avdez , e Diviza õ a uxiliadora ; 
snill!fizidade que teve o exlto que a. 
todos é be:n notur·w , e occa,zionou 
os acontecimentos qu e se deferíraõ. 
Avilez, procdamoÚ a· seus soldados, re.;.' 

~ 

~--· -··.,-.::;__~-------

(a) Se naõ foss~m os acontecimentos 
ôesle dia ; tt· riaõ sido jl!Stiçados os prina 
cipaes authorês do tumuito do dia ~1 d'A.; 
bril. 

' . 
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tomm'endando-lhes a subordinaç~rõ, 
·como a principal virtpde militar, ·e 
urna das mais . apre'ci'aveis qualidades 

• cívicas. 
A inda qu'e a . depoziçaõ 'do Cond'e S,ahída do 

dos Arcos fo5se olhada por seus in 'imi~ Condedos 
. d t ' . ti l d Arco's pa-g-os como um ;gran e - ·nun o, com u o . p :t 

~ • 1 ~ Jj Ta OI .U• 
nao . SeJUigava'õsegiJro~ em _qual~'lóe e gal. In-
pern~aneces~e na Cap1tal. Part1u con- justo tra• 
tJeguJOtemente no dia 1 O d'e Junho, ta'rnento 
tuherto com as maldições de seus fi- que . so~re 
gadaes ad'versarios, mns acom·panhan· 'ua .Bahta. 
do-o a saudoza memoria dos home!1s 
honrados. Foi ainda sofrer o a1~1argo 
pez;u· de se ver rnaltratado p'ela mes-
ma cidade que, n'outro tetnpo, se 
e·sm'erá·ra em honra-lo eon~o vat·at.l, he-
nemerito' pois sua sábia admin'islraçaõ 
tinha levantado aquella Rr'ovincià do 
'abatimento, e feito attingir a pros-
peridade. O Governo da Bahia toc'o'u 
a mé'ta dos ins~ltos , e excessos para 
com a pessoa do Conde, vedando-lhe , 
a communicaçaô com a terra,- e te-
ve outros muitos procedimentos, 11ue 
p'rocur'ou justificar, cri minando n Con-
de , mas couleudo m'eras suspeitas 
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~uas acctizaç()es . Recolhido a Lisbr;í. 
foi · encerrado na Torre de Be!em, até 

' qúe se conheCf!ll judícialmente de su:i 
conductá em Cortes; e foi declarado 
innocenle: · . 

I O CÕgres· As c.rizes porque tinha passadó 
· s~ Próvin· Monte Yideo _e seu, territorio, desde 
· M clnl de,·,. q' ue decladrá a si1a sf'paracaõ da Hes~ · 

. dn te I· . . · . , :, ' · • · · · 

d . d .. panha ., tPrmmarao pí-'Ja solenme umaõ 
co ec1 e- d . E , d . , . c· . 

ta a-incor- este sta o'· CjlW tem . por nome lS• 
poraçaõ -' platino, ·ao_ RPino Unido Je . · Portu~ 
oo Estado g;l.l, Braz i I e A lgarves. As Colontas 
Ci~'platino Hespanhoki~ se t.inhaõ ~proveitado da 

,ao. H.emo invaíaõ Franceza ila Hesnanha, pa.i 
Un 1do Je d ·· · · · 'd · d 
PortiJ<Yal :r:a .. ~e . e~Jarar.em _ I~df'_pe~ lf.~tes a 
Brarzil", ; l\1a• Patn~, ..e. c<Hnll:,harao entre re~ 

·Af&·a.rves , v~ze:il e ~rnlnfos.' porem .era c~~gad~ 
cleba1xoJe ~epoca em que estes.pa l ~~"!, ag1tados 
cert::.ts .con- iÍ1ternàmeote pelas> fac<:ões · combâo 
diçqes. tidos pt:>J.:is armaR realis~as, 'bem que 

/ 

ipdepéudent~s dé ,facto, o iaõ ser de 
. uireito. O Tratado de Cor.do·va aj us-
tado entre Jiw·hidé, e 0-DoJ.wjú e~.: 
tipulou a iridepcnueíH:ia Jo Mexico~ 
~ . instituiu o lmpe.rio na pessoa de 
Fernando 7. •, ou de seus iuccesso~ 
res,, vindo alli fixar a :ma rezidtÚl,~ 

\ 
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[f. ia (a). As ú1esm~s Cortes il'He;s~ 

!
p.ahhit convencidas de que unm luct.a. 
tão prolongada ~ ~anguinoza, t>ra mais 
1em prej'\I.izo da Ff.espanha do que tl.as 
~uas ant1gas Colontas , e que .che-

lgára o tempo tle se ·emanciparem; 
pois já ti nhão à,ssaz robustez ' nomeá-
i'rão Coinmissaríos _ qüe tratassem es-

l
te neg~cio ~rge~tissi.·mo e r,onde'rozó, 
combwancJo o JntGresse d ambos os 

1 Paiz~s. Mobtevideo ~ra, p~réin, :d~ 
todos elles, o que havia corndo lí1àlól' 
risco, e -a sorte de se sujeirar a di-
versos dominadores, situaç~o precá-
J.'Ía a que .o expuuha suà fraqueza~ 
El-Rei soube ap•'ov'eitar as círc'ums-
tancias de uilir a seü irnpf'rio ~m ter-
ritorio, tujqs términos fazião . uril li.-
mite natu'ral ao Bl:azil , e erão ~e 
summa Vantagem ao commercio. In~ 
formado dv que os homeils pensado-
res alli nascidos · estavão inclinados á 
·ficar unidos definitivamente· ao Rei~ 
no Unido, por ser esta união a que 

(,a.) Não foi sanccionado. 
,Tom.. XI. N 
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lhe~ offereCia maiores gara:nlias, '"'eft~ 
'tura, ·e até niel!'mo reprezentação ·po-
·litica, ordenou ao B.arão de Laguna 
·que ·participasse -ao ·Cong-resso de 
·lVJontPvideo e seu territorio, q'ue lhe 
R·ra livre r~zolve'r, qua1 dos partidoS 
1ne ·éúnviuha abraçar ; se ins'ti.tuir 
Estado independente, unir-se ·á Mãi 
.Patria, l'igar-se-com Buenos-Ayres ,ou 
incorporar-·sé com o Reino O nülo de 
Portugal, Bráz'il, e A'lg·arves. O Baraõ 
executou á. risca esta r~gia decizão, 
e significou , em 16 de Julho, a A-t-
·sembléa, CJUe-deliberasse livretnerltc. 
. .Mui irnp'ürtarit'e era o assurnpta. 
De nada menos se trt:~:tl.ava , t:lo fJUe 
dte firmar o bem~est:l't da gera(;ffo 
preze11te, e da · f t1turá:. Os quaUo 
pontôs fôrão madutámente . \'e'rítil'a-
dds ·: o prim(:!irú era 'cei'tatneri'te ó 
máis lízongeiro; mas não bâsta quê 
nm p:dz ·~,ueira sPr independente; é 
-preci'Zô hàvt>r meios para se rnant f' r 
·npsfa.- siÜNtc ãrY. A união com Bue-
!los-Ayrt>_s r~: uc~ Sf:'g'ÚI'ança dava a 
1\'1M1 te vídeo, ' pqr-cauza da nenhuma 
jio]idez deste goverho dilacerado pe-
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las 'fac·çê>es, e do qual até o~ Indioif 
escarnec·ião: t ornar a subrnetter-lte á 
H espanha; terceiro •ponto que se dis· 
c't'Jtiu rtaquella Assmi1bléa' e unáni:. 
meme.nte regeitado ; por muitas cau'"' 
i r\s; pe la distanciii em 'qi.iê estavà 
á Mtíi Patria, por seus ·ptocedi.m eri.;. 
tos cruels e, injli stos- com ·as Colo.:. 
nijts , e por ·não lhe f)fferec'er tneioa 
de se guran ça.. A uniào com o Rei· 
ntf Unido de Portt]gal, Brazil, e A f.:. 
gã rves, foi, pot cohsequenciá; de~ 
cretada ., por convir mais <lo que oU-
tra qualquf:i r' por , motjvo de ser o 
Re ino Unido um lmperib ' poderozt?, 
re~onhecido' e , cohsolidado, corifi.:. 
nante com Moritevideo, e que em 
todos os cazos o proteg-eria. 

A ACta da Incorporação foi pas~ 
sada a 31 de Julho, debaixo das se.:. 
gti inte» cdndições. - Aqcielle Estado 
devia ser consideradb cbl:no diverso 
<los mais db Reino Unido; e cotíl â 
denominação de Cisplatino, ou Ori-
ental; seu·s limites ficarião sendo os 
mesrnbs, da banda de Leste o Ob· 
ceano, do Sul o Rio da Pra~a ; . do 

:N !l· . 
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Oeste o , Uraguay, do .Norte o 'Qua..: 
'rian até San L' Anna ; gozada a me's-
nm graduação do que os outros Es-
tados da ·Moparchia, e seria repre-
sentadú ,·por seus députados no Oon• 
gresso Nacional ; .coHsérva·ria suas 
le-is até se addptar a Constiluiçãn; 
manteria todos os seus 'direitos, fo-
l'Oiil e izempções; serião inclepe:ndeno.. 
tes asjurisclições civil,- e ·militar; ~e· 
rião favoreCidos 'o Gomme'rcio, a ln-
dustria, e a Agricl!.ltura; todü! os 
·cargos da ·Provinci~ ·serião ·cont'eridos 
a seus natunres; não se imp9ria con-
tribuiçãoextraordi:nar1a; ne'nhun'i· pro-
prietario seria o'brigado ao serviço mi-
1-itqr; as mil)cias não s·eriilo empre-
gadas fóra do .paiz; os direito·s, até 
sé-rem regulados pelo Congresso . na-' 
cional, continuarião a ser repartidos 
pela Junta da Fazenda; ouvidos os : 
Cabido5 ; \o5l gastos em todos os t•a-
1~1010 d'adm_i'nislra<~fío fi ·c:li"iiio á corgo 
<la Província, dispendendo-se o renla-
nescente em sua utilidade; aceitar-
se-iüo as Baz'f:'S da Constituiçilo; e:u 
cota;e~uencia do pequeno numero de -
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M'if)-ist•rbs Eccle~iasticos, não t.erião, 
]ug·ar as reformas q,ue st> acordassem 
para a Europa, e o Estado fic.aria 
,;endo um Bispado separa-do ;;c os . mo-
Fador.es não . se~~~fío gravados. com <Üo-
j<wJentos ;- as a.Uthoridaáes pres:.tarião 
juramento d·e cumpri-;rcom estas eon-
·dições; fjua'ltnent,~, emquan.tonaõse 
puz.esse em pr·a lica a Constituição, 
nomearia. aquell·e CoHgresso um Syn-
di·co pr-oc\J;·ador, . para reclamar por 
si ', ou a requeri-men,t.o ~'algu.m-as au-
tborjdade~;;, corporações, ou habit.an-. 
tes, ~onl:ra a violação de qualquer 
da$ <'leçn• t:-~das condições, sendo es-
te individuo inviolav..el, em seu .pen .... 
sa.r. ,. 

\ . 

Scenas d'unarchia se reprezent·a· tniz,,, do. 
vão ·en'tre tanto em Pernambuco , Rego .I pe-
onde a: descoberta · conspiraç:lo fôt·a rigozame· 

te ferido. confessada; porém como sómente se Tum).l!to 
prendêra um, pequeno nuuiero d'as- por esta 
saciados, ficou de (@ra, muita ge-nte cauz~. 
capaz d'execular o, dezignio fü._v..or,i., 
to Jos periLHbadores ,, isto é, o a,s:-
,sass.inio. de Rego. 

Em a noite d.e. 21 de Julho se· 
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.-etirava· o General para a eu a h a o~; 
taçã~, cami,nhando enlt'e doi1 ami.-
go~. Uo1 ti~o fere·o gr;avemente,. b~m 
cqmo a l)lll daquellt>s que o acom-
panhav!o (a); Sf!liD perder o acordo 
persegu~ () àssassio,o, q~1e s~ arre-
~n~ça ·no riv; mas dcstall~cend(j) pou-
ço a pç.>uco pe)a grande perda. de 
~aogue, é levado á su~ bn~itação. 
A penas se espalhou <;\ çoticia de tão, 
fatal successo, ' vír!io dt>sde logo o~ 
homens de bem realizarias suas des-
é~~fi<\nças, c'julgárfí.~ ~1:r1 perigó sua~ 
vidas e haveres. Corrêrão áw armas , 
l;JilÍrão-se ás iropas Em<:>peas, e j. u~ 
ráriio vender caras as vidus. 

·· A,niotinuoq-se o·" p«;)V.o: a um si, 
lenci_o .consternador, l\ ·um t 'error ex-
tplOrdinario s.e segÚ\~ãÇ> · os alaridos e 
clamores , pedindo <:ll.lf;! ' fossem logO; 
puni,das pessoa-s dezi.gnadas ct;>mo ca-
beça$ d~ facção. A ttende~jdo ao ~s
~adb de çonu:noção em que, povo ~ 

-=-----~~----r--, ---

(a) Luiz G9t:nes Ferreira, Negoci~ nte
}toclugue~, c,ilab.,elçcido ~m Lol),liies. 
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tropa, s€l acha.va , e, refl~ctindo-SP, 
qu.e não. é. fa.cil parar em seus ex--
céssos , se urna ve~ a multidão per-
petra Q primeiro ,. e gtJ.e ,. em, ~a}c.a~o,, 
~i ll da. CJ u e.co.rr<lo ri os d.e sa ~ g- ue , nu a,.. 
ca. se :>-acia, fo1 u.ecessa rio ~ prencl:.er-, 
~~- pessoas qu.e :~.ponJa.va :· co.mo ·v.ic-ti-. 
mas <Luç haviào de sel' forçozamenle: 

·sacrificadas C a ) . lteg·o as$Í 111 que fui;.· 
declarad.o lora de risco in:pninente de 
viua , quiz solkl-los ,, mas os aqrea::-
cos da. plebe e tropa e_r;lincciua, 
con4r.a. os prezps. o contiY<:a~ão ( b). / 

, (a) Mnj cr.irninado fói R<>g-o por Qnnza. 
dcs tns .. prizões ,_ corno se elle nwles.se nellas . 
i'ntl t1ir, nos momentos em qne . luc1ava. CO!l:J. . 
a morte; e m<~:;rno . concedendo que Qs arde-.. 
Ilár-a, nfto deve;;Õ.o, tlllvez ,_a este passo, os 
prews, sua (~xistcncia '! Eis ~.orno, mui~:í!S 
vez.es. por e-ffe ilo de calumnias ' · .passa ú pos .. 
teridade, cube.rla de cxeçraç_[to, a rnemoria 
do,. henem.erito. Dever é, pois, do historia-, 
dor dcsahuzar os prer.entes e vi nd·oiros. 
' (b.) Assim mesq~palgunssoltoi:J,, os.qu-aes.. 

d<1ppi,; da sua p4rtida se gabáFup Je terem. 
sitl,o. s.o~ios Jos q_u~o- llé\viào querído ma1_ar ,. 
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Pérsuadi9o que depois de simi"! 
lha.pte atrocidade tinhão sido calca-
9:as aos pés as 11:1ais :çeli_giozas o~riga
ções e deve1;es, tratou d~ se desone-
rar do O!J~S que o opprimia ~ e dimü-
~i.r-:s.e do Governo; ·ma$ era necessa-
üo concordar, n(> Jf.Q~o com0 se havia 
(~e reali~ar e~ta I.nuc;lal}ça '· ·sen; i~. 

1 envo~ver a .Provi.nci.a nos· horrores da 
an.~rcb ·i~. ·. Aco~dou ( s~g-tJiçd'o o pa~ 
recf'r dt> Moraes, _ e de outros homens 
sensato~) qu~ fossel,lt chamados doi,s 
DPp.~lta~los de- cada Cowmarca par:t. 
elegerem o~ membros d'uma Junta 
Governativa; ml?-s os tumultl,wzds ele 
Çoyaçna se a11teçip~rã9 I?<? di.a 29. 
?'·A go~to. · 

. lns_tfllla-se · Ten,tár.ão todos <;>s l)leios 9.S c;lema~ 
I ~~n Qoy- gogo~ par.a fa2:er r~bentar a revolta 
. :1~ 1 na 1!-m w~s,mo · 11a C<Ipifal; . J1C,J:ém n~nhum 
C?over,plo (ructo. s~lrtiu. ç:e s,uas ' \raJ)1aS. Frus., 
<'JJ:llllU Ç 9. . · ' · · · 
tl'lpporn.~_ ~:<:~c_l .as todas ~s sy{l~ t~.f;ll, a!n· as, e~~~,-

t l·iodePer, ~l .pad.as as esperaJl,ça.s q~J~ fu~davao,_ 
l uawuuco~ vr;t l!as(,"cll~cção doscorpos militares~ 

· o1~~ nc;Js_ nJUlatos t negros, ou final· 
me.1~.Le l~Q <.Js.sa~sjnio do G.eo~ral, fô'"! 
rào levantar o g~ito ~Goy~nn~, villa,· 

. :, 
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cÚstimte quatorze l~g-oas de Per~arp- . 
buco, onde, associados a alg ~:-rns per'! . 
-versos, e colh e'ndo ~a reei~ · de seus 
engan.<>s os ine:xpl"rientes, alerr<Írfío. 
ps animos, pssevcrando qut> R~go ia 
pr(.lced~~ á prizão de m;lis de tre.z~n; 
taS pessoas Vü( a das a fll'ül:lCri pçfio, e 
á morte, e que apo~ado na f~)r~a Jier,. 
ter1dia levar· ~\vante seus exçéssos ~ 
tornap.do· s.~ <1 h sol u to. , 

Estes .?mbusles produzÍ!·ã'o fort~ 
sensaç~o , Ç:J um ·~ovo Gov~rno de 
l~ero~~11buco foi instauradp , decla.., 
rando pozitivameilte que existiria etl1 
quanto na Capital não fosse institui-
do outro j diversas Camar~s o reco-: 
nh~çêrão . Os q\le nel'le mai13 influí-
rão • eri\o. Me11na, homem turbuleuto 
~ intriga~t~, e q~le fôra Escrivão no 
Ceará, Assiz . que fizera, ~ Campa-
nh~ :r-~\l i ~Jsu lar, e . se via elevado, ao 
po~to de Capitã.~ d'Artilh:nia ', e um 
célebre Ben,1~r~o Pereii·a do Carq10 · 
(a). 

' ~~-~---:-~~--~~~-::--:-:--:-:-~-

(a) .t;;ste in(l:i~i:duo, ~ra · um l;><,~rl;>eiro ci· 
turgião , fflmozo P'•ll sua extravagancia e 
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Regomanr Rego soube .deste successo nEJ 
da ~.r,oc~- 111 esmo d'Í.a 2 [) pela no i te , e dando-di: ad~~e~ l~e ? pezg. qevido por di-vidit· a ,Pro.., 
bo~e.;no VJCJCta, e ~.cender I)ella o fa~ho d~ 
.Pro.vizo, guerra, pr,ocuwu f]ÔJ: l!rn dique a,. 
rio. Des~ innundação dos maH.es que trazi:t 
ot;J .em por apoz si. o fi'cat·em n=,anejando as re .... 
c:..t,l( U1PLÍ.· deas do Govt<!rno ,. h.ot)H:!ns tão des-. 
"' 0 •. m01·ali~aclos como aq uelies que . ha, 

vi;lo desenrolado em Goyanna o es-
t.e ndõ~rte fia r.eb.eldiq : ~omo v.inga ... 
tivo et·a bem conhecido Q caracter 
destes furiozos terroristas: t-odos os 
-~uropeos temião por si , por suas fa-. 
l)ÜJias e bens. · 
. Chamados a Conselho na mesm~. 

JlOite os Ministros, l\1em.b~os do Con-
~.c:-lho, Com mandantes e . O,fliciae~> Su-
p!:!rioreR dos coq}os. mil-itares, expoz 
f.{ego <1-. crize em que se achava, a 
frovincia , e qu,e- á un.ico nn:nedio. 
q.u~ havia a l9m.ar era d.imittir-se, e 

------~-----

loucura. q nazi todps ps outrot Membros erão 
tfto conspicuos como este. Muilo bem advo• 
gaJos 5eriào ps ip.~eres•.e< do~ Pov_os. r _ : 
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pr.oée~ler.-~e á creaçã·o d'um Governo-· 
Provizorio. , . 
· Con vç;catla a Ca mara , leu o Ou-
vido,r o Qtficio ~~o General, no qual 
incufcava ( eulre oqlras medidas de 
segurança) qv~ se tizesse u111a él e i-
c,; ã~ l~yre, procedeudo dà vontade {la 
maioria , · desvaJ.lE:'q'n,J~,-1>Ç assim os 
projecto.& dos C\)ns pi r a dort:s e , re,p u-
plicanos' nue suspiravf.i.o p(;da a'qa,r-
çbia; que ell~ nilo ambiçiohava go"! 
ver~ar, e qu~ nc1.-n Hl ~SHio a çeitada· . . . 
~ governanc,;a; mas que era do seu 
~ever salvar o~ cid~d;1os pa c i ~iç us e 
honrados, e os pro,pri.etarios das gar-
ras de home(l$, furioz,os ~ perversos. 
Ainda h~m r;;e nfio çoncluíra a Je~tura, 
do o(Jicio., quando ~>.~ escut<Íl}io ulto.s 
ga·itosde--:-J?óré\oGeneral, ft)r~oG~
neral ! V i v a o Governo 1' rov i wr i o !' V i-
va; o Gove1;~10 Proviz~rio --'- que forilo 

' iiup,plar.Jfadoi por maj_s numerozas ac· 
ela mações ao G~nera4. Segu írào-se a , 
isto injurias reciprocamente ditas: o 
Ministro quiz apazigu,a,a: o tumulto; . 
mas não o ·pôde cous~guir.. Os amo· 
tinador~s descêrão as esçc,\çla~ da Ca· ' 
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mára, gritando-- mor-ra o General--
a)g·uns oiliciaes desembainhárão as 
espadas., e os pet·seguínio. Quando 
os demagogÓs fu.g-i.i'lo des:;~cordados,.. 
€ o.sofficiaes I e povo. Eumpeo rediào. o sangue de ce rtas e dq.i~n01das vi: 
climas; qn1\'ndo. o sang-ne estava a 
ponto. de Ct>r·rer , , chega o Capitão 
Moraes ( ~1 )1, anoião resp.cilavel por 
seus. talentos e probidnd e , serenou 
os. animos, impm; o silellc.io, e orde-
nou,, ern tom p1>Zi-li vo., aos offieiaes que 
emba.inhas.5if'lll as espadas, e fossem 
onde erão ch.omados como cidadãos: 
foi obedecido. sem repl~ca! Tal é o 
ip1perio qt;e osten.t:lo as. cãs, qunndo 
a. ~irtude as en.nohrece. , 

El•eiçãodo .. Aterrados os f.acciozos, fez-se so-
go ... ~rno ceg(idan)ente a elP-ic(ào do Governo 
~rumo- Provizodo a aprazi m€nl0 ( b) dos ho-np. 

~--------. ----. ----------------
( n ) Liu} ra,t.o. b~rl) conhe12iJo. pelo seu 

DiccioniHio, Portugncí,l, .ex,trab,ido lle Bln-
tent~ , e ·p()l: outras obras, ta_ll,to originues, 
COHl•) VCFSOf~S. 

- (b.) 05>cns Membros er.Üo.osseguintes: 
Luiz do lte·rn Barreto Prerid·eule o .Ma-, - • ()V" . , _ • ' 
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mens probo~. Rego recuzou por dua~ 
vezes aceitar a prezidencia, e só an· 
n'uili depois de repetidas instancias. 
Nenhuns indivíduos se podião achar . 
maiiS dignos de governar a Provin- ·· 
cia; todos erão dotados de patriotis· 
mo e moderação; .-e· muitos possuido-
res de gi·ande cabedal de conheci-
mentos, e de riquezas cohsideraveis 
(a). Encetárào sua tarefa obrando 
com louvavel 'energia, e oppondo-se 
os levantados de Goyanna, q-ue atre-
vi darnerHe se gabavão de. cçntar par ... 
tidistns em ~odos os lugart's, e qut;) 
entr<\riiio á viva força na Capital. 

., . . - - ~ . . . . ----------------- . 
. . 

n•chnl Lui7. Antonio 5alazar Moscozo , ô 
Ca pitão Mór ;\ ntànio de Moraes Silva, 
Joaq1iirn Antohio. Gonçalvc; cl'Oiiveira, o 
Te1iente Coronel Jo_zé Joaquim ~'!l~rn ões , .Joa;< 
~uim Jozé Me1JÚP~' .Jozé Cnrlos Mnrink da 
Silva Ferri'io, .João P anlo u' ,\mujo . 

(a) (); init1J LJ;n ~ da o id e:n b1adavâo ~ite 
a f()rçv é (jliP. decio:íi-n o neg'iir.io1 

, e ~p ie 
tanto os rnc rnGros dn Jitntn corho os d a Ca· ' 
ma ra er·ão a p1c1 t1 ig Lindos de H ego. Desde en· 
tão uuo se dtn-idou de saas lot ençõe:;. . : 

-I 
' -
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Entabo· Palavras branrlas e amigà~eis, se~ 
lão-.se !1e- ducções de todo o ~enero, e empre-
gocJaçoe!s go tia forca, conseguír!o qU~i as vi). 
·com o~ c e l C b. ~ . h . p.l d' \.li Goyauua. as do · a o '· ~ en n <IC?l ; . . ao 1 .10 ~ 

e Santo A ntao, reconhecessem oGo"' 
verno de Goyanna, é'tue cada vez mai~ 
ensoberbecic.lo, e .pi:t>zuJnírido muito 
d <i sua fotça moral, e pnyíica, de-
clárou emt Jh aticamcnte; qtif' ia ata-
car à: cidadé d'Oiinda; e a villa do 
Recife, e o.brigar Luiz rio Rt=>go, e 
a tropa Europea a t-tnbarcar pa{a a 
Eutüpa. Este antes de reconer á for-
ça tentou os meios pacíficos , e ne..: 

' gociou em "' ' ~ de sómente · comba-- ' ter. Trans igir cbm df'magogos é ó 
mes1no qu 8 pr~c ipitar cidâdãoil paci-
ficos: CO!ll as àrnias nas mfí,o !S e que: 
se deve tra!.ú com pedürbadores. 

A Ju'rflà Governativa dirigiu-~i 
ao Go~erno ele Goyanna, communi-
cando-lhe a sua i~sta!Jação , e lhe 
si g·niticava , fJile estando satisfeitas 
5uas pe rten çõ~s, esjJerava dezistisse 
rle S..t'tJs d e~ ign ios. A. ré~t:posta que 
recebeu f o-. _um i nso lt:> n te officio, pro-
testando contra a eleiclio da Junta, • 
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~ intimando a sua dissolução , 'e a 
1ahida de Luiz do Rego, e da ü·opa 
Europea. E s'ta co'ndição pre l-imi'nar, 
e indispensavel, hf·m dava a ·C'o'nhe· 
cer, que o -dezejo prima. rio dós; amo.:. 
t inadores, ·era consegui'r esta appe• 
tecida sahida ·, para lançar o ·ultimo 
t raço de meiüe no quadro, e arre• 
meçat a mascara com ·qoe encubriã:o 
seus desig-nros. À ·.j unta 'não deses-
perou dê p(){~er ainda concifia't OS t"S• 

, piritos, e minorar ·e'Ssa fun·esta riva.:.. 
)idade, que se havia arraigado ~ntre 
os Por t uguezes e Braz'ile_íros; po·rem 
como os chefes do novo pa'rtido per-
te ndião tomar as tedf?as do Goverho, 
obrando de pri~cipio bwndamenle' 
·até podere l'ó obrar com força aberta; 
não se quizerilo prestar a nenhun~ 
meios dé ~ pacifiê::H(RO, e cada v·é'z se 
torn~it·ão maiil iri solent·es e pe·rtina-
zes. · 

/ 

A .J nnta recorreu ~i foi·ça , por A .Tnnt'a 
doís mo tfvos ; ' para a medrontar o par- 'Governa· 
t ido org u lh ozo df> Goyanna, e para ti va man-
mos t rar aos ha hit n.n les dn. Capit a l, da tropas 

.· l . D , contra o 
qu~ cnll ava em s ua se·~ura n ç a . eu 



Governo 
deGoyan· 
lia. 

~os H 1sT o a' X 
porém instrucçõf"s ao Comm:mcla~te 
da força pacificadora, ordenan~·.:,:..the 
(]Ue evitasse o extremo ·de vir ás 
inaos, cedet1do a ,t>sta dura necessi· 
~ade sómentt> quando se lhe torhalise 
inJispeusM.vel . .Ent"re tanlo a Junta 
n<lo déixo11 de negociar com os le-
;Vanta,Jos, . coni . q tib.m deiejava úlíi-" 
mar a: pacitica<;:lu, ainda tnesmo á 
~usta dos n1iilures sacni"Íi:!_Íos, mas o 
Ouvidor da Gomlllarca d'Oiinda; a 
q·uem fôra incumbllla a tnisstlo, bem 
depressa pcrdt>u as esperanÇa!~ . que · 
nutrír:t de podPr intitular-se pacifica-
dor da Província; foi ach:n· em Goy• 
anua não homens preoccupadós, mas 
siril entl111iiaslas ferozes ' espiritos 
turbulentos; eriergumPnos que piza-
vão aos pés, razão e justiÇa, e que 
ú!sp'iravão vingança, e sangue; . pro· 
it:stando obed1t>ncia e res pei~o ás 
Cortes, e a El Rei (a). Espalhárão' ______ .. __ , _ . ·--··-· ---·-~·-

c a) 1;iverãd a estu!tiéia de prender ó 
Ouvidor, porque rebateu os fateis e ridil:u· 
los sbphismas qtte empregavão; Até chegá• 
rào a processa-lo; 
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~ . . . . 
Emissarios; p'or toda a Pro,vincia, 6 
charná'rão os povos a revolta' sedu- -:-
zindo.'os com prsclamações' e empre-
~·andó ,ag-iiirÚes inc_ançaveís: lizongea· 
rão a gente armada que lhe ohede~ia 
com a entrada victorioza na Capit1,1l , 
c com a pilhager!l nos bens dos En-
ropeos. A' estup,ide~ do Povo acredi-
t ou1 toc.lo~ os ,€fmbusles a respeito d'é 
Luiz do Rego; e de seus chamadóa 
:satel'lites: correu-s.e ás ~rmas para ir 
co~quis,tar. a_ Capital~ As ~rocla1na ... 
ções pintavão exaggeradarnente a 
gra,!lde forÇ,f,l. e meios d'e que di.spü ... -
11haõ os de_Gqya,nna, e o d·esrnaio ·~ 
fraqueza da Junta' 'e p'ásjsárão das 
ameaçàs ás violencias ·; prendendo, 
maltrátando ·, e roubando indefezos 
Europeos, e passando brd'ens termi~ 
nantes ' par~ que 1nem um só liom€ni 
capaz d'em r.unhar as armail, deixas- ' 
se de se alistar debaixo das suas ban..: 
deiras. · , 
. Os Goyaririistas àtÓ se lembrárão· 
.de seduzir a twpa Portugueza, acori-
~€dharido-lhe . que assassinasse o seu 
Com mandante~ ·e o G~neral, e P9X: 

Tom. XI. 4.1 . ~ --
•' 



cutro lado :!l reprezentavão como 'suS".; 
·tentaco.Jo cia : tyra·nnia. Nfío se ~s :. 
(]Uecê'rão rl'atemorizar a Capital, a-
terrando-a com . ameaças de cor• 

' 'taPem_ DS v i veres ·, e as aguas , se 
não reco'nhecess·e o seu Governo. Es-
tes proéedimentos ainda que excita· 
·ão ú rizo, MITJtudo as hostilidades 

ião em progres-so. 'Cumpria, pois, em 
taes 'circ'Uinstanci.as, obra'r enetgica-
·mente, e s·e assim s'e tivesse prati-

• 1 ·cauo nã·o ·engto:ssaria o partido da 
Goyan·na; ·é logo evidente, que as 
desgraças tiverão ül'igem da m·esma 
~bQte donde devia eq1anar o seu re• 
inedi-o. • 

Recorrê1·at) os Goy8nnistâs a um 
habil manejo: repr·e~entihaõ ao Mi.:. 
11istro pad-6caclor, que estavaõ promp• 
tos - a sobmetter-se, com tanto quê' 
as tropas retwgràdasgem , pqr na() 
t)arecer ~ue ceeliaõ 1á forc;a. O Minis;. 
tro_cahio no laço, e o Commandan-
te. ohNl.eeeu : tdandes inconveni en-
tes deste p•1sso c inconsiderado , proce-
d~raõ: estas üopas qu ·e marcha vaõ 
ao _encentro do inimigo com entlw' 
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Z.i~smo e valor, ficáraõ desacoroçoa~ 
das , ·e perdêraê.l denodo , brio , e for-
ça · moral, mais preponderante do que ·· 
.a phyzica. Seus coritrarios, que naõ 
~e atreveriaõ s~ quer a co1bbater, 
adquiríraõ 'influepcia, e reput.áraõ-se 
vencedores; e o m~is ·é, que fôraõ 
tidos nesta q u~;tlíd&de. O espírito de 
dezer<;aõ contaminou a tropa: um ba-
talhaõ . inteirÇ> dezertotl, atti·ahido. po.r , 
um dos mais cégos instrumentos do 
partido republic~no, quaT)do o sup-
poz mais forte 1 e que adulou a rea-
leza, quando esta dava leis. Seguiu.-
se a esta defeeçâõ , dispersarein·se 
<JUazi totalmente as milícias, e ,ores.-
to das tropas perdeu o acordo. O 
transtorno total da ordem , a perdá 
de petrechos e munições augmenta-
va a co)lsterriaçaõ. . 

A Junta Governátiva quiz-s,e tor· 
nar popular, mas reconheceu os in-
.convenientes qile rezultaõ das asiern-
bléas ntimerozas. Ordenou a cada Ca.: 
ir1~ra da Província , que nomeasse 
dois reprezentantes de cada uma ; 
que st?riaõ admitHdos em s~u r~cin;., 

o 2 
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to (a). Mesmo esta medida foi '~ôn.g 
trariada pelos Goyannistai:, e sóníen.:. 
te duas Ca'maras ·chfgárão a ~mviai' 
'sem; Dept'ltados. O .reslo (Ja Provin~ 

. c ia foi toda ·abta·zadá pe'lo fogo q•ue a 
·discordia ·sóprava; levanto'u·Ee gente 
•armada 'contra ·à Capital, e marchou 
pelos rnea·dós de Setembro a pôr-Jhe 
·certo, proclamando primeiro 2tS con· 
·fiições ·, que s!ihão a baie 'da 'pacifi~o 
'cação. 

Tomoua.·se finalmente a rezolu·ção 
'(l'entregar ás at•mas a deciz!ío âa c'on-
tend~. Ds habitantes corrêrãD a el~ 
bs: os capitães de navros mercantes 
]Jortuguezes Sl'lrtos no porto, ~ff'efe .. 
'Cêr,ão ·suas tripulações; 1·eforç'on-se ' 
Olinda corno uma das chaves do Re-
cife, e este se guarneteU em soas 
cercanias de ligeiras fottificações , Os 
inimigos :,se apl'oximárão a Olínda no 

. (a) A Júnta procurilva evitar mai9rci 
mal es, porq u·e se espera vão todos os • âins 
oi·d ens das Corte~ pàra a forma~ão tias Juii· 
t ns Provinciat:s1 
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ll'ia 21 de Setembro1, rompendo o fo~ 
go pelas 7 horas. d~ -manhã , mas 
confiando mais n'um::t. sedição interna 
dü que na forca de suas armas. O 

' \ mesmo foi. encontrar os rebeldes no 
sitio do. Bom Su~cesso ,, do que pô· 
los em fug.a, e . IJt"Sta occazião se ·fez 
nàvamente sei1tir a. moderação de 
Rego, o q.mal, se quizesse aproveitat· 
"'- victor.ia ' · poucos dos v.eneiclos es":' 
capat·i~o (a). E emJI u.e enorme con-
tradic<(i'ío. Jabora.vdo. os do . Goyanüa,. 
protesta vão obedienc!a ao. Sqherano ,_ 
e as Córles, e desobedec ii'ío e trama-
vão con.tra seus. delegados.; apregoa-. 1 

v.:"iu-se .coino. bemfeitor~s · do~ pov.os ' · 
e os expuu.h:1o a f.odos. os.. ~or-ror.es qúe,., 
traz comsigc:i um cerco, 

A 'J un.ta. não se tornou mais o r"!. 
g.ulhoz~ ;- per~ist.iu f!O me~mo espi,rito 

~----'7""-"-· -.. -----. 
/ 

(a) O mP.smo l,.uiz do Rego dirigiu aos _ 
ar(IS a> pontarias das . peças, ' qnnendo mais .. 
a medrou lar aquelles loucos fu:ibundos, d'o. 
que destrui-los. Contentava-se con). üuped~., 
lhes a. entrada na. Capital .• · 
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<le conciliação, e · dirigiu aos povos, 
palavras sinceras d'amiza~e, admo-: 
est~ndo-os, a que ;lbrissem os oJ~os '· 
e não fossem ~égos instru-~nentos d.a 
~l)a mes~na rum~ ., e que se aprovet-
tassem da geral amnysti~ qu'e lhe~ 
?fa concedida'· 1aoç~ndo-~e um véo 
sobre o passado. 

· Os Chefe~ ele Goyanna perd&rão, . 
I inteira.mente o valQ~· e am)gan~ia ;, 
, ei.s o tezulta,i:lo. do n!ais leve rev~z ;, 
f r as almas baix~s e abje<;las ·logo s~Jc-
l cum~em. Pedíriio que cessasse o fo.: 
~ gQ para Sf' trat,ar ~a paCÍ'6caç2o, e 

I! confessavaõ que o ataque priocipiára 
co ntra sua vontade. A J.unta annu"! 

J incfo a esta::; ~ogativas obrou irre-
1 flec t·i cl~ m f'D te '· e Q pyvo e tropa to-. 
1 l;nou por si mesmo meêlidas indispe·n: . 

~ 
sa veJs para assegurar o socego pu-: 
blico. · \ , . 

I . cl C' ' ,.,_, · .f h ~u1z o n,eg-Dr'\v _P91' P$ :e tempo ~50 o,:-
.ego re-: mens .da Ballla, e d.escmharcariJO no 
ebt!. 1d~ Q!,ia. 30 de SAtembl'o. A Junta tin,ha, 
J~~\1~:. · ;;ep~t>zen t -: ; , 'u iq u tJI~ Gov<'rno as crí-: 

tiç~~ cncun,staucias eru quê se acha-
~a, · e foi - immÇdiat<:tmente soccorri-
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d·a·; é tanto a tempo, . que no di.;~._ 
' i-mt:necliato ao da chegada do soccwt~

ro houv.e principio dl'! novo ata.que no.. 
~JTa·b'alue dos. Afogados, pot·qu.e os.. 
Govan.ni:Jta.s ti-nhão toin.ado novam en~ 
te ~ tlttitude de loucos, porém ufa nos •. 

Foi enUj.o que a J ·u,nta. a.uthori.-. ~erva,zio,. j 
zou Gervazi.o Pires · Fen·Pira e Luiz PHes l•er•.' 
F . ~ . s : _. a . l. ' 'f1 r ··reira ' . e . ranclSCO. UqS SU;!1d. ,. ·P ra re l . r (); L . f' 

Ô G · . u1z ' ra n-
p f a paz aos ovanrllS(aS' [HZ C}UP · , < · · J · · · ' '· • c1sco Su-
1he era o(J'erec~da_ pela,· dt:..ci:oa vez. assuna 
Ajun.f.;(rc'(o-se.,Jhes· ardentes medi;:w_ei- p,rop6e 
ros; que ião dando em terra com o. pc lu d.eci- . 
edificio qu..e es.taV(l. q,uaz.i construi-. ma 11.ez ~ 
do, e . Pt:!ior<~vfio o mal. Fin.almente. a paõ aos 
I . · d · d" ~ I - Govan-( epots e vt.vas. .tscu~>soes· cone UllJ~ . ·' · d 

C ~ d B' b . b . I nl>~as a 6!8 a on.ven(~ao e ;I en e a, 9 _c e llarte d 
O Rd

. . , a. 
11tubro. e uzta-se a qu~ 11cassem Junta · 

ambos os, Governos co-m as attribui- Provizo~ 
ções que os qual·ifi!;avão,,- e <1tê· (}ll.P ria, ~ 
se insta.lla.sse a J un.ta Pmvizional; C:,onven-',, 
que não se intrometteri-ão em opi.- çao de H1· 

berihe. niões pol-iticas, que seriilo soltos todos 
os perseguidos e prPzos por cauz;t (les:-
tas mesmas opiniões., que proverião 
á mantença das tropas _, ZIS quaes 
m,an_tedã.o para fh·marem a s.eguran· 
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ça pública , e ·a liberdade }nd.i-vi'". 
dual, que as communicações sf'rião, 
livres~ e que a Provincia. da P.~ra~. 
hiba Jica~a por garante deste Tra.w 
tado. · . · 

Esta Çonvenção salvou o Goverr 
~o de · Goyanna, ql,le se achav.a a 
çlois .dedos · de . sua puina' e ia sen-
do abra;~ado nQ niesii!O fogo que ali~ 

' t'nentav·a. Os povQs · do- Su l. da Pro,_ 
"incia, e ~l'ou:tros lugares se· decla-_ 
1:ártio 9ontr~ quanta gente seguia 'o 
_pa rtido de Goyanna; prPmlêrão a ~. 
<IUthoridaçlc;s por t;>ste" no'meadas, pe,. 
dírão'\ socco'rros' , ·cot,1heçêrão os fre-

~ ·miticús · delírios dos ' qt:lf~· · os havião. 
seduzido' e os malclisse't:t'io; recoJ)he-
cêrão a le~;iLimidad'e da Junta rez i-
(Í<'n ,t no R .eG: ife, · cn.vi.;lrãó-Jiw seus 
Ço:miJ-is,;;arios, e prote~t :l rão sua ad-
li ezão, e qu e estavàõ.promptqs a curn-
Jirir su~::d\?r(lens. , t:; a· dd'l~llai- aqueJ ... 
l,,e Govem~ de fàct..o; mas a _Junta 
ponderou, .. qt,J·~ se désse vigor a es-
tas reuniõ t..:s · · abria um novo f6co 
. . ' ' <.l'atiarchia, e 'ordenando que perma-

-~eceseem. 1,10 ~s ta do em (,! ue até e ri.· 
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1tao havião permanecido , termÍ.J),0,\1 
por uma vez c~ta ind ecizão. 

A eleiçãv da J Qnta rrovizional Eleição 
não f9i d~morada; era (;!sta a ~poca dn J_u_nla. 
an ciozóltnent~ eS!)erada pelos violen- Pro vlZio-

l nal e tos de ma <Yogos !)ara estabe.ecerem. . ' _rp ' • · · • eu 1b<trque 
r;;eupodeno, esa~Isf::~:zerem seuocho , de Lnizdo 
~rapacidade (a). José Maria d' A 1- ]ü·go para 
~uqu~rqye induziu a Cal1lara a es~ a .Euro~a. 
crever a Lu i .~ <;lo Rego, (laodQ-o co-
~110 cabc;ça. <;l'·tlm r.ar~ido contra a 
el eiçã9, q u~ pertendia {a:t.er nova-
mente cahir ne lle. Rego tomou o 
~x.pedienl~ -ç~ s~hir da PrQvi t.1çia, 
pa1;a dar deste modo um córte nas 
insidias, e p1;etex_~os dos r~volt.ozos: 
drspediu s~ C(ms~qu~nlemente d.éL 
Junta, ~ d~u ~ -;é~la p9-ra á Euro• 
pa no mesmo di~ das elei(;ões dos 
mei11bros do Goverr~ó. Este recahiu 
efn pessoas ·conhecid-as çoll?o - s~cLa~ 

------------------. . . ' 

(a) Em ~5 d'Outubro tambC:'m se no- ' 
mcou na Parahi~a u.rn 'novo Gove(oo ' · t; o 
Coronel· RozaJo, aritigô Gov.crijador., ~ql· 
barcou pa~:a Portuga!. · 
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r1as da ' independencia 
(a) , 

Bra~ili.ca. 

(a) Tira composto das seg:nin.tes pes•. 
soas; Gerva.zio. Pires Ferreira, .\')egoc innt e, 
e Pr.eziuentc "'do Goverl1,o, bem 'conh ecido 
cofno · un1 d os mais farno'zos OJnthores de re· 

, voluções ; do Negoc iante B.en.Lo Jozé ela Cos· 
ta, d o la vrarlo r !oaquim Jozé de Miranda, 
.cl'o Tenente 8or~nel Antonio .f ozé V iclor·la· 
no Borges \da F'o'n.scca , de Filippe Nery 
Moreira, d~1Conego Doutoral· Manoel Igna· 
cio de Carvalho, ê do Paclre Lautclltino 
Antonio Moreira de Carvalho, Secretario; 
Todos, este> ind.ividuos er.ão uniforll!es em 
sentimentos., 



/ 

~ I V R O . X~Y V 1{. 

J 8 2 L 

E!- Rei che.9a ~ Li.sboa , . 't: p1·esta 
novo JUrameJVo. 

I I 

Cumpre rnemorar ' um fâcto de 
grande impprtançia, e qn e deu' uma 
nova .face ao mundo poli,_ieo. E!-Rei 
fixando em J BOI? a sua rezi denciá no 
Brazil, abriu uma época tão es.tron .. 
doza, que póde dizer-sf', 'qu e dici "'. 
diu os destii-ws da Americ~; regres-
sando em 182 J. pat·a a ~uropa firmou 
~l,e facto a independencia claquelle 

' l'eino, até que ·a reco~ÜJ eceu de 4i-
reito. Qs acopt&cimer-'Jos. qu~ formã0 

' 
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a parte essc-'llcial da Histo~· ía exigem1 

narra,çãc mais circu.mstancia.da; po-
réai não ex~l1 1 C m se narrem' os de 
Portu~·al, co1u Piles Úo intimamen-
te ligados, poslu que accessoAios. , 

A esquadra que lrunsporlou El-
R . 'E 'I'' e1 para a l nropa, ancoroll no e-
jo no dia 3 d-e Ju lho: a ·sensa(;ão foi 
extra.orclinaria, o alvoroço . de· todas. 
~s classes d.·..:t>rnediclo , t.' as Cortes 

· (Jeclúnírão Sessão permanente até El-
Hei ter pnJ::!Lado juramento ao Syste-
ma. rec~ntemel'lte.·recebido' e. expe-
dirão VéU'iD.s Decretos, todos condu-
ct•ntes ao lim que tinhão por alvo. 
Orden;írão que foss~m rwnidos com.o 
J.:ebeldes aq,ueJ. Ies individ11os q~i~ dé~
s.em outros brados, q..ue Ità.o ÍBsSem 
t'l)1 fa v oi· do novo. Sys,Lema., e ordem 
estabeleeida,;. revestirão . a, Reg-en.ci-a 
d'íl!imitada <pithoridade ' · para. tomar 
quantas medida.s se tornassem iodis-
pensaveís, pàra. assegurar a tran.quil· 
hdade -pt'1blica, e. a inhibirão d~ . en-
treg-ar o Governo no Soberano, se-m 
qu.e este prestasse jm·arnE1nto á Cons-
titu.iç~o; e 'pr~lübiJ.'àQ que ~esembai~ 

.: ' \ .~ 
\ 
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1tfas'S'em ·certas p,e~>soas cl e zignada~ co• 
1110 seus validos, e apontadas como 
·origens dos males nacioJOJa es (a) . E-l--
Rei ainda que não podia deixar de 
·resentir-se de' taes tilxcéssos, prati-
çados por homens , que pública. 
e solemn ement e lhe havião jurado 
·obed ien·c·ia; por_ m!l-ndataTios; cuj~s 

---...=.~----~-

(a)' Os compreqendidos nà _pi'o)._1il·ÚÇão 
f rào os Condes 'de Para ty_, e J''almella, 'os 
B(~s do füo Secco '· e S. Lourenço (o 
J>Ilmel'\,0 ficou n ó Brazd , ~ o ·segundo pas-
so u a F rança, onde procura ii gurar ~ht re 
oo; Litteralos; por"ém as suas enormes rtque-
zas é que o re ves te m de grande considera-
ção), o Visconde de V i lia Nova da Hainhü, 
t: seus irmftos , vu lga rm en le cliamaclos os 
Loba to>; os 1.\lonseohore» Almeida, e Mi-
Ja nda , o mui p rofu h do , e er ud i lo J oüo Se v e-
ria no Maciel da Costa, q ue tanto tem con-
·cor rido a realizar os p lanos do se u Sobenwo, 
ll..odri g-o P into G uedes, e T !Joniaz Antohio 
de _ Villa. Nova P o rtuga l. Qlwndo se lhes 

-~onse ntiu sahirern para te rra, marcártio-5e-
lh e~ povoac;õ es mnilo distn nt t>s da Co1 te , c 
'únde permanecerião até ser rcyo!!:atlu esla 
rezollll;ào . " 
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procurações tirihão por baze o rêco . 
.nhecimento da Dynastia de Bragan~ 
.ça, é a mantença da Religião Ca~ 
tholica Homana , não hezitou em an-
nuir a qoanto delle se pertendeu; 
pois, de contrario, . ~stava imminen-
~e ~ :wai·chia-, e a lpta. d?s parli ~l os 
sena t~m1vel, e sanguinoza. Suje~
tou-se a quantas humilhações lhe 
prescrevêrão ; sempre acompanhado 
por algun1 do~ Membros, ou Secre-
tarias da Regencia, que fizerão as 
·ve:ws de carcer-eiros; só c!Fsembarcoú 

• ~o <fia se~uinte; por assim lhe ter 
sido impostó, e foi recebido no caes 
das columnas, situado na extremida.:. 
ele da magnitca Prac;a do Terreiro 
do Paço, pelo Senado, conforme o~ 
princípios da etiqueta (a) J r Dirigiu~ 
se á Sé , por entre numerozissimo 
concurso de povo e tropa, d'ambas 

1 as linha~. (a qual ·formava alias), e 
dahi ás Cortes , onde lhe foi ditl'eri-

(a) El-Rei vinhn ac ompanhado por ttiíla 
Deputação de Joze M~rnbros das Cortes. 
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'llo o juramento, passa·ndo depois à. 
ller in vesti ~lo no governo. 

Poucos exem'plos fornece a hísto-
r'Í3. de Soberanos qut1 se submett'es-
sem a tão duro tratarnerlto, só para 
·que não corresse o.sangue d9s povos. 
J <Í se tratou dos di versos · conselhos 
que' forão dados ao Monarcha 'I quaii 
todos tendentes a cauzar darnho a 
Portu'gal , ·e tarnbern se ponderou, 
que elle nenhum abraçou' por ~ão 
poder fctmiliarizar-se com o especta-
culo horrorozo das desgraças publi-
cas ; mas i·eflexione-se , que ainda 
depois de se haver engolfado no Oc-
ceano, não 'cessárão de 6 , induzir pa- · 
ra que em vez d'entrar no Téjo 7 
pondo-se <.Í dispoziçílo dos rehelde!à' . ' 
assen tasse a sua Corte na Ilha Ter ... 
ceira (a), e pedisse :íl uxilios a seus 
alliados, para debell~r as facções, e 
que depois de conseguido o fa.cil tri-__ _...;;,_.__ ____ . ----
,., 

(a) O C;,st.el1o .de S. João Baptista, 
q11e prin'cipalll 'Jenle a defende , é quazi in· 
conqnislavel. T·erri outras fortiticaçoes, -. 



I 

unfo cia boá cauza' éom deeoro sé 
assentar' a rio Throno de ·seu; ·maJO-
res. EI-H.ei rege,itoü esta, e outra~ 
spggestões , C~.>nhOU DO . povd, . que 
(como mujtas vezes coilfessava) lh e 
dér;<i provas i:ião équivociü; de fideli-
dade , . e arrioí· , Janc;vu-se em seus 
braÇos, e viu i:Ji.Ie ·nâd se illLdíra eni 
s.uàs .esperanças (a). · · , 

A~ C.:ortes . 0 jura niento do SoherÓ.Í1b deu cer~ 
prodarnào tia esl~tbilidàde ·, á Coústitui Çã~ , q,ué 
aos Bra- li:ivia juradó:; porem IJ!Je _ainda esta~ 
i(ileirosso- va a discútir-se. Os ád versarios des.:. 
~1re asvan- , . 
~:agetuque té Código desacóro(gOÚt1o_ algum tan.; 
~ão rece· ü>", vendo que não podiiib contar corri 

-· ___ , _. __ . _. -~: ---~-· ~--~-··-··--~----

_,(a) São tepetidos os exemplos ')Ue com~ 
provão .o uxioma político, (pl(' o amor dos 
po\·os é o uiais ·seguro es teio .do poder real' 

· e rebat.em as f!rgti~ins, e sopl1 isrrias dos ma~ 
lovol0s, qu1~ fórcéjnô por separo r o terceiro 
Estáclo do là do do ,Soberano, pái·a mais a 
St!tl sa h-o q trahirern, e engrandecer-se. A$ 
tromas deste; Zarigfl.os só o povo pôde des'-
cubrir. f\l>riio-~e as Hist.O'i-ias, e nínguein 
coute;tar:i' t.l'io sólidos prii1cipios, que cons<. 
.tittiem o pensar dps ghindei homens. 

\ 
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· á. ·coo:pera'ção do S6berano, o ·qual era ber d,o rió:. 

corno à Egide, que dJfendia o seu vo Syste• 
povo: internamente esta vão os r, â r- ma.. 
t idos em desaiento, externamente 
P'l;reCia que ÓS Gabinetes, es'tràngeí-
'rOS reconheci~o a ordem qUe se aca-
bava d'estàbelec·er-'; de módo que os 
erros, absurdos~ e a'ctos c'riminozos 
de certa facção que nas Cortes;·· e 
noMinisterio dominava·, e que de:.. 
rão em terrã com o edificio, pois nãô 
era: possivel . que durasse sern que ó · 
Sober~no Je~~sl~~se, e ti v esse cons~-
rleraçao; e d1griidade; da qual care-
cia' sendo méro execlitór dos mari-
dados-d'aquella assembléá. Esta pers-
pectiva era, rià verdàde lizohgeira 7 
mas era iridispensavel cuídar em ci-
mentar a união. , e integridade' dô , 
imperio Portuguez, e para isso caré-
cià-se . de grande perspicacia, sabe:-
dorià, e rectidão; o Braiil, a sua 
m!is precioza porção, reclamava que 
houvesse Úispeito paái. com suas cir-
~ umstancias ; e acostumado, durante· ' 
tão longo pedodo. de arinós, a ser à 
Sede da LVIonarchi~; não podia pas.;. 

l'om. XI. . · :r ' . · , 
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sar a.o est<:tdo de Colonia incoMpati"" 
vel cpm suas prf'cizões , MarH:.•jo poli:. 
tico sábio, 'e uniforme, era o unico 
v~nculo ·capa~ d'estreitar -as relações 
.entre p11izes tão distantes: t>'Ó o in· 
terP.sse mútuo, a reciproci'dade de 
V'antagens pode·r+a o·petar e~le 1ni-la;. 
gte poJ·j t i~o--. ,Veremos se a Assem-: 
.bléa quB ·se dizia soberana,· s-eg·uiú 
ilimilha11te veréda ~ ou e~tpeda·çou ·o 
:depó'l.ilo qu'e se lhe 'Connára. 
. U 111 dos m·eios que· julgou proa 
prios; foi proç lamàt a'O's B1·aZileiros ~ 
j nculcarído- tht-'~ os grandes bens que 
:os Portüguezf:'s da Eúropa já goza vão, 
emanad9s do novo Systema (a h e 
oi exhortava a que 'caminha:!s-em fir~ 
).ues, e çie hd\os da 'd_as, pois- só as· 
sim lhes rez'ullaria . força moral , e 
phyzica iem as qUaes 11e anniquilão 

\ 

(a) M·eJhor seri-a da r-lbos a conhecer ria 
pratic11, ·J o qüe ex;;lta-los na theoria. P re• 
t ário e o Systéma q\.fe s·e fun:da em pala• , 

\ 
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ló! Estados mais florecerltes; gabavà. 
'à5 relo:rmas j~í ericeta'das, e as qüé ~ 
~e ião pÔl' por oora' é uzava d'e mui.:. ~ 
tas hyperboles. Não erà, porem, corri 
palavràs ~ que se · h;lvia d'e co'nsolidar 
a, união : frapquezà; boa [Q, bons 
tratados, igüàldade de âíreitos, leis · 
j ustas; eis as cqlumnas do edifiéio; 
e hem se viu que desabou, porque 
sobre ellas não teve ápoio. . " 
. Um~ não· inteáorripída càcl'~ia de Detr.~tós 

- desâcerto'~ prep~róu á sepa.ração da que prd~ 
parte pi'iricipâl da NaÇão Portugi,)e- . m o vem.~ 
za , (p.ie.. se tornou independepte . separ.a?tw. 
L . . ffi . · ... . · . t . , . do B1 az li, e1s me cazes; lDJUS as ; e ate ,rnes- e . . · 1 _ _ 
mo, algum ás, , atrozes éorripletárãó a ~~~~~ os 
scizão; .e ' os. Brazileiros derãà ouvi- qné ti-atá-
dos aos sectahos da indeperidencia ! vào d t!~ 
nenhuns Decreto11, porem, reáfizárão a q-.o~ernos 
obra como os qtié se vão mencionar, c 1 ~ 1 •5 ' _ ~ 
e em epílogo arializar e que ordena- ~tiJta ~e, ~ 
va a extinção dos .Tribunáes ; mec!i- sto ex ~~~ 
da que rião ~obstárite s~r àpregoada Tribn ~ . 
com.o uti1 J desagradou áqúelles po- naes ,. e d·ó 
vos ' por deverem. ir buscar muito reg r~ssn ' 
longe ;;i deeizilo de . s~~ue plê ito.S e de- do Prilid~ 
pendenci~s . O que continha ,.o e~ ta.· pe Regen4 

~ 2 



~e para be1ecimento (a) das Juntas Provhq.l; 
Fort~:~g·a~. tias e Governo das armas sendó 

' ' ' - ' 

'· 

-aquellas compostas de sete Membros 
nas pro v in c ias até então governadas 
por Capitães Gt.>nerae-s, e · de ci'n<co 
Das que Não regidas por GovPrnado· 
'J·es ; e lei los estes membras pPlos elei-
tores de Parochia. El)te rnethodo d'e-
~eiçã·o sicn lizongeava o ·povo ; tt1aa 
era sujeita a co1mn1oçpes, e aos .mal-
·]es ·que se seguirão. Qualquer em-
pregado não · ·poderiü i'zentar-se dá 
·servir ua-s ·J o·nfa~ ·, e -a estas ficaria 
pert_Pncendo toda ·a :wthoridade ci-
vil , econo~ica , administrativa , 'e 
eccleziaslica, e fica vão-lhe subordi-
nados todos os empregados, excepto 
os lYiembros do poder, jiJcliciario 1 que 
serião respons-aveis immediatamente 
ás Cort~s, e Go.vern·o ·de Por•tugal. 
As Junta~ fisc~lizarião ó procetlimen-

·to dos empregados, e os suspende-
riã.o, precedenclo, prJrem • informação 
de que abuzavão, e prevaricavã'o; mas 

' ' 
__________ ..,;,_._._~ 

' . 
ta) De~reto de !ll9 de Setembro. 
\. ' ' \ . 
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os que : dirigissem a f<lzenda 'pub'!ca. 
sómente rt'sp.ondt•rião da sua condu-.. 
cta ás Cortes .. A jurisdicç:'i'o miiif.aL' · ' 
ficava encarrPgad:a , nas, Prov.incias:), 
onde an.tes h a vJa Célpj tãPs G:enfraes , . 
a GeneràPs, e nas que ti TYhão sómen-. 

. te Governado ncs a um Official de pa.-. 
tel'lte alé Coron el, regen,do o Regú-. 

_lamento, de ,1. de Julho de 1768, l"X-. 
cPpto na. pane em qu.e se achava "ai-. 
terado, e passando, em caw de va-
CÇttur,a, o. com mando ao Ofticial de 
maior · gt·acl uação , . e antig- uid ;tde , 
en-Lend eB,do~s.e abolido o A lva r4 ·de 
12 de Sel e nJbl'o. de. 1670, e 6e ando 
os G.ó.vei;nac.lores das Armas in ch.,pen,. 
dentes d.as J:untas, e só. responsaveis 
ás Cortes: De que modo querião · si,-
ll1iih;;\n.tes leg-isladores cp.l)€ aR J.nnt::ts 
gove rnass P- m, se for.nav/'ío um vt->rda.~ 
<h•iro status. in stalu; ,. o.u monstro em 

' politicé~ ?. Como, é qu-e a machit1a ha-
via d~ gy_rar sem o perfeito aeordo 
entre as suas par.t.es. eompnnent ~·s ,? 
Comtudo não obstante st>rf'f11 mui 
i,m poli t.icos ambos estes Decretos; o 
ql.le m,ais a.cab!Ju de r.evol.t•ti· o&~ p.oV:os . 
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~o Brazil , foi o d~ I. d'Outubro, qu.~ 
J;r!UJ;ld<\va regre~sar Q Principe Rea~ 
}Jara Portugal, à fi.m d~ ·ir viajar in-
Çogn~to pelá~ Corte~ e Reinos d' Hes-: 
paQha, França, e Ing!aten;~, acorn~. 
panhaçfo de pessoas doutas'· etç. E: 

.P,odi_ão os J3r.azileü;os rezign~r~se a. 
ver par~ir a unica vergonta real, e. 
~rra~gar o sys.teína ~a su~ dependen;-. 
çi.a ?- ·Podião ver a ~angue frio aban.· 
Çon.a-los a ventura, e re~rogradarem 
mais d'um Seculo no cari1inho da ci-
'X ili~açào?. . · · · ' · · ' . , 

$i ·g;Q ,aç~ - Estas e outras cauza$ ião acçe-
• )ani fes t?s l .~raçlll<? a ~poc;:a d9 r01:;npime~to • . Em, 
. ~,erít~~;~~; íl noi,te de 18 de Se.te1pbrÓ se ou':·iu, 
i1P. ,;:> Hi<? l}~ ·Theatr? u.m grande brado de...,----!& 'Jaqei- VIva o ~)nn~1p~ B:eg~nte Noss<;> . :::;e~ 
1i,P. ~. , . ., 11~1~r ·--:: e que ia ocç~az~o.nando Y~: 

- seno tumul~o. Houverao dJv«;:rS'as pri-
~<'1 e s ' · e ~~ 1:ã.? d.e~ignado.s .co~lQ cu],. 

· J• .• dos V<ll'IQS J1Hhv1duos. Pedro Alva:-
i,es Pú1iz pedi~ a q~missfio, e a cona 
~Pguit;J, belfl .com<;> .o l;ntendente Cu-
nha. G,rande era o numero dçs pas.; . 
'quins ' . e apr~arecião nas par.ag'~ns, 
çp,de podíãq t~~: ~~.~i()~ pu~liçidad~._ 

. ' { \ . ., 
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IDs boatos deversi6cavão; uns dizi.~o.· 
que o projecto era acclamar o Prin;-
cipé. R_egente. Im_perador Contllitu~ 
ciqnal , 011.Lros que pes~oa_s d.tl nota, ... 
-«el infl~ncia quer.ii{o d-eclarar a in .. 
clE>pen.d·en,cia flrazi,lica,, contornje o, 
Systema.: d'unía Repu.blic;;a ,_ ou Fe?' 
d.eração, e. co.m e.ffei tó o,pf:lrlido que. 
sustentava. esta~ opi niãq )era m .. ui for-
te, e segu.ido., e apparecê.rito muitas, ,. 
p,rocla.rna.çrJes in~emUaéias. Tal era 
Q estadp ir,re~plu.to .. dos an.imos, que, 
t}ú~lu.avão. sem se saberem, decidir'-· 
e o General .. chamou á .. su..a. prezenc;a,., 
no dia ·t, d.'Outubrà.. os. ChPres dos'-

.-

Corpos, q.u~ an;te elle ratifiçàrão seu, 
j~JramenJ,o: 

E1n Villa. Rica" Capital da Pro- lllStnUa-~ 
.vincia de M,inas , G;eraes jg~ualmente um 0 fl• 
, · t:' ~ : • 1 ~ d · , vernoPI\o• 11r.1 un1'<lrao os Inw;:pen entes, que VI- . . . · 
~ h' d ' bl. VIZüriO ll$1o 

r:a~ Gli ll' os ro. eres ru lCO:;l. em suas Capitabde 
maos, pot;~ se lO!.t~Jlar no cha 20 de Mmas .Ge;. 
Setembro um Go~erno Provizori~ se- raes. 
g.undo o s~u dez.~jo. · Assim ficArão. 
d~struid~s as esperanças dos homens 
pacíficos. que. vírão com dô-r cahir -lt& 
r'edea~ .. U'a~inistr_ação . em, ,I?Oder-dt.r 



· gent~ de sent'irnentos pouço dignos de, 
confian.ça: tem~ã.o a anarchia, I:IJOll,S-. 
tro ins(;'p~r~ve~ do~ gov,crnos popu-la-:. 
res (a). , 

Revolu- . Por. toda a parte do. Br.azi.L d~rão, 
ç~o t;~a Ba: as mãQB os in,dep.enclen tes para con-. 
llla . para corré~em para 0 seu fi~ .-- A, dft~Qrdem 
n omPar · . 

· t' · G acontecida na Bah1a a 3 de Novem~ 
()U ro o- · · · · 
'VC{no. · bro, é urna p~ova cab.al d~sta asser-
. · ção, por s~r fuoda~a ~m . pretextos 

(;'~pecioz,os, mas. seu fito. era abolir Q, 
(;'ntão existente Governo, pçr não ser 
~ddic~o ao seu Systerna , tr s~bsti-. 
~ui ~ lo por outw em que pt~ .dessem, 
çonfiar Procl.amaçõ~s s.ecli.ciozas, es-
palhadas por agentes . furibundos , 
monstros ÇjUC nutrião pri~<;:ipios s;ub:-' 

/~ersivos, convidá~ão ·QS povos a re- . 
· voltar -se, ewpregando calLu:nnias, e, 
~leivtts; nenllt:~m çrime 'j \llgát;ão lhes. 

. \ ' . . 
~-_---;:---:\"-----:-- .....-.:-:--:---:-----. 

I 

(a) O Ten ~nte Coronçl Pinto, e o Ca-. 
pilfto. Penna tl'~ ;atilbe'fia effe'itu il tfw' a mu· . 
çkt11ça, e confe rírãó a prezidencia do Go\'er-
I)o ao Capi tão Gener.al. A Camar.a reuniu~ 

,~e. , e, se1;viu de, cqhoncsl<lt es~a <;le ~ izii.o • 
... >\ 

\ 
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~ra vedado: ~·spalhárão dovtrina~~er.,.· 
(, niciozas; ora nas praças , ora nas 
· · ~ac.iedades , fazià'o prozelytos , a· o 

Governo, que n<·w ignorava .f'Sle cri-: 
mincno procedi,menlo o to lerava, por 
que O COJlSider14Va (Dais chgno de deS-! 
prezo do que. de. castigo; mizeravel 
pt>nsar, p.orq ue em crizes poli t ic•ts a t.é 
as menor~:s acções, as mais insignifi-
cantes palavras, tem pezo, pois· que 
Çellas p6cle rezullar grande damno. 

0 sigoal da exp}ozão foi dado .ror 
um gru,po de trinta pessoas 1 · pouco 
:p1ais ov rnenolil, e entre os quaes fi-
gura vão como chefes o Tenente C6~ 
ronel G.ordilho, e Felisberto Gomes. 
A troavào . os :;tres coq~ o!!i gritos de. 
= Viva o novo Governo ! Abaixo · o 
~c.tual !· Vi vã~ as Cort'es ·! · Viva a 
Constitl;li.ção l e se dirigirão á· praça 
prin'cipal , ·. onc)e se lhes reuniu mais 
alguma gente, attfahida pela curio-
zidade. P_rocurárão obrigar a Cr~ wa-
ra a coop0rar Çom elles, , e o í1zerão 
á força, constrangendo-os a acompa-
:nha-:los ao Palp.cin do Governo, )e ... 

' :vaudo. o,estendarte com o intento. de 
J . 

' 
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~urprender- o~ s~us M-embros., pre.n~ 
dê-los, ,_ e apossarem-se d:a áutho,riàa-r-
d~, f).ter-ran.d()-OS, e opprimindo os;_ 
p.o.tém j.A a este t~m.po · Q. Governo. 
't,inh.a .pre\,enido a aJ(gTessão, e pre· 
p•.rado o contra.ve~_eno f]l!,e h'avia de 
Çura,1· ·o. mal , faz.;ndo sahir os bene.;. 
:r;neritos offi;c.Jaes Oliveira, e P~1·eira; 
que furão cui.(l:a .. r- nos. meios d.e çor"t 
tf:\17 a. ça•bt:ça á hydra revqluciona-!. 
:na. 

Com g.ra.n_d;i>s. alaridos ent~ár.ão os. 
f.·wciozo.:l no PuL:lcio, pPlo q.ual pe•_ 
netrárão alé onde os M.erpbros do. 
Governo se a.chavão enl ~essão, e. 
~- quem o. PrezidPnle. do Senado si~. 
gniflcou ·, qne aquellas homens . o ti· ' 
nM.o obrigado. a acoJQpanha-los, di-_ 
zen.do-lhe que esta era, a. von.tade do, 
povo, que. exigia se. insLall·as.i,t> 'ou· 
tro G,overno. ' A inda elle ~nào t-inha. 
acabado ~e fallar, quando rompêrào, 
os facciozos Gqrddho:, .Felisberto Go-
mes, Pessoa, e 'outros-, em injurio•. 
zl,ls vacifPraçõ ,~s. , e vjolen~os insul· 
tos, competindo entre si s.obre qual 
~· ha:v,.ia ex_oed,er, e concll!indo que 

~ 
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eí'a absolutamente necessaria a for-
~~ç~o <;l'um l.lOV() Governo,, corno se· 
t ivessem authori(hue para da re n.i si-
~ilhante passo, l? ~'ll) ao meÇQS mostra-
rem, que a vont~de do pQvO isso re-' 
çlamava,. Os dignos Membros du entio' 
ex.istente : respbnclÔrã-o , fJII~ se ha--:' 
vião ~~r~c;lo er~ p9rque erão hum~ os, 
~;uas que estavfio promptos a corrigit:'. 
$Uas fa~ta,~, a repararem quaesq1,1er 
~ njü~~iças, , e a dernonstr;rem de bo<,l, 

' fé, que sua uoi ça a mbiç;lo consistia 
~m governar · com acerto ; que ,erão. 
res pon.saveir:? por sua conducta a El-. 
Rei, e á!l Cc;>rles, e · que esló\'ão le-
galmel)te eleitos ,_ pois nem to'do 9. 
po vo da Provinci<;l tinha direilo para os 
destituir, ql.lanto inais, que so elles 
çs Jevan,tados assevera v!$,o ser orgãos. 
da von.tade gerál, sem mostrarem do-
cumento al-gur~l, q1,1e legal,i~as~e a sua 
missf\<;>, e pateQteasse essa verdad-e 
que di,zião r;nanif~sta, qtJéen tre os p'er .. 
t urba.dores seduzidos ·, ou cabeças de 
l,llotim, a,lém de se9, pequeno nume-
ro, sómente. l1avia, gente abjecta por 
iiUa II;lO~al; ·e de nen,h.uma.· con~idera· 

• 



H I ! T-O IH· .A. 

çã.o., pois não figurav~ · um só homem-; 
q.u.e' por iietJ.s · talentos, havei"es, oU; 

· luzes. mereces,<s.G res.pf>ito; que ·o Go-. 
'\Terno tinh~ á1 S.llét dis posi'ção meios. 
d .e se manter· com decóro, e fazer · 
o.bed~.cer a sua;:; del.iheraç·ões ; que. 
empt·egat;ia. a:. mod·e.raçilu; 1-IJUS que. 
se €$ta . fosse i-n.uti-1 recor.r.eria á for .. 
ç.a; q.Lle ,. tin.1lmente, niio erà a am"' 
bição de rna,_nda,r ,. ou o p.rgulbo, e 
va_idad.e,. que assirQ o co~Jslr.angião a 
obrar, roas que a isso era compeli"' 
do pf>lo ri;.gorozo. dever , que suas . 
obrigaç5~s lh'inJpunhlío, e que, pe" 
lo contrario , assaz se re~:ozijaria, 
q.uando pudesse legalmen.te encarre~ 
g4-r ao que o substi.tuisse a espinho· 
~à tarefa. superior a, suas 'f~rças, e 
experiencia. ' ' ' 

Esta répDca conceituoz.a, ~lgum 
tanto desanimou os revoltozos., que 

. JJ;'t pussil~minidade do Governo fun .. 
davão todas a~ esperan(,as de ' bom 
e:x_ito em se.n;; pl·ojectos; com tudo., 'os 
mais audazes. r~pellí.r:ão OP. si alg'u-
ma,s lleliq,ujas, d:..;: p,rud~Dncia, e cór-
te~~nia , que Íla\IÍào o~tentado , · e 

,. \ . . 
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~'áda vez mais enfmeeidos concordá-
irão em ob.ter pela coàcçfio o que nãó 
tif!hão· colhido á força d'ameaças ., é 
suggestõês. A poderárão-se d'as entra:. 
rla~ do Palacio, . prend-êrão os Mem:. 
bros do Governo, pondo-lhes senti-
·nellas ·á vista , ·e 1nes declará'dio, 
·que se não dézislissem 'd·e seu perti- -
naz dezignio se arrependerião ·q-uan.-
rlo já não pu'dessf,m remed'iar o :mal: 
nada, porém, foi capaz ·d'abalar os 
animos dos Membros dó Govetno, 
'<}l.le pel'!IIaneçêrão impert'Urbaveis no 
·centro da mais , desfeita témpesta·d·e, 
e ~xpostos aos punhaes dos faccio-
zos, que não 10e entendião uris aos 
outros, patenteando ca·da um de per 
si maior a tr'o·cidade ·, ·e víst as desor• 
·ganizadoras, .e _ s~nguinaria·s. Quan-
do se achav:lo entregues á discussaõ 
de seus intentes pei·nidozos, eis que 
fprem se us ouvh\oi'l vozes partidas do 
seio da. mu!Lidaõ, e que os deixou 
como ex!.at.iços, e sem acordo : os 
gri't.os ,caJa Vt'Z mais redobravaÇi, e 
t>o;c utava-se di stinctamente =Morra 
GordÜ!w ! Morra Joa(; Pririw! Viva. 

' ·. 
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.9 actual' Governo! Fóra: revo!uúio~~.: I 
rios! F6ra Felúbert'o! Naõ ·q uert>~d~ 
jlnarchia! = Aindà qüe con_venci tios 
~e que naõ .linhaõ podidó állucinar o 
pôvo, nem por isso ii:úei i·arn€nte per- ' 
.dêraü as esperariç:ii.s os mais furiozos 
calieças dó tumulto~ e naô cesiiláraõ 
em ,s i1as élltt>rcações , sêriaõ quando 
ouvíraõ o som dos ins trumen tos bel-

' li<~OS, que acompàhkiva a ' inarcha 
.da s tropás, que vie raõ postar-se na , 
prfil(a, é suas irnmediações , para au .. 
x iliar d Governo. P erter1dêraõ · ainda 
os t· ebeldes· levar ávante esta scena 
'desag-rádavel' naõ qu l'! rendo descer 
de suas pertenções, e instando com 
o Govei·no para que tBandasse reti; 

) ·ar a~ tropas, allega.i:Jdo hypocrita.; 
- mente; que tàmbem podiáõ contar 

com o soccorro de trbj)as , Jll as que 
.eraõ h.uman9i, e pteferiaõ cQQduzir 
.tudo co~ brandüra (a) . 

- - , .. _ ------------------
(a·) Grande serviço pres tou o Capitão 

do navio .mercante Conceição , Fitipp~ Vi· 
tira dos Santos t o qual, com o maior d~:no· 
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Cànçado o Prezidente dó Gover..; 
mo ' e conhecen-do que com g'P.hte 
''~Sem nl'oral saõ perdidas as admo~sta
-ções, pois reforçaõ a at1dacia, aüri-
buiudo a medo o que sõ é amor da 
·buma(IiJa-de; Tezolveu se a pôr ter-
mo a esta escan'daloza conrestaçaõ 
·t-ntre Governantes , 'e Governados, 
que se diziaõ aut~orizactos pela von- -
tade da maior)a. Gordillw propoz en-
taõ, que foss-em charnadofil 'os Com· 
mandantes dos Corpos, e subiu-do o -
habil , e corajozo Tenente Coron·el 
·Sel'ráo (a)'; d·esdé Jo'go o rodeáraõ os 
pertorbadorPs, pedindo-lhe ·que ·an-
huisse ás rogatívas dos Bahianos, qüé 
já naõ queriaõ aquelle G<!verno, que 
p~rdêra . a ·cónfiança publica-. Ser--ráo; 
que perfeitamehte sabe que ao .mili-
tar honrado· naõ ~ompete deliberar t , 

' . .. 
~~~~--~-~--~~-~~ 

'do' desernbarcó'u á testa de cem 'valerozos 
marinheiro·s armados 1 e anciozos por conr-
ba ter. 

(a) Com mandante do l. • .Batalhão d~ 
L:egià.o LIJzitana. 
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.m~s iÍrri obedecer, respondeu '' Fdf 
mandado de Lisboa para executar á's 
determinações deste Governo ; na:õ 
reconheço outro,. " Madeira, e os 
ontros Chefes foraõ surdos ás mais 
fo~tes instancias, e .protestáf(lõ; que 
em quanto elles, e Sf'us soldados ti-
yessem sangue nas veias defenderia(} 
aque lle Governo. · 

, Os sediciozos paõ queriaõ vir a 
propostas n1zoa-veis , t> foi f01~çozo 
mandar-lhés evacuar a sal la; ou ali á~ 
seriaõ1 prezas. == Queremos ser pre'- · 
zos ~- Gr~tou Qorqilho (tornando o 
as pecto de quem reprezenta-v-a todos · 

.os ~eus' consocios ~ atguns dos quaes 1 

' 6e hé\ viaõ reth:ulo) e ' com effeito fo-·' 
ral'.i dalli conduzidos para o forte do 
Barbalho, donde se vh·aõ transfêri-
dos para bordo da fragata D. Pedr~ • 

. , Deste modo se restabeleceu o so- l 
cflgo; mas esta tranquillidade foi de 
curta duraçaõ. O genio do mal va-. 
guea v a por todo o Brazíl, e por todá 
a par(e deixava véstigios de seu t?m• 
pestado haJito . . Indeperi~encla! Eis' 
a prestigioza palavra 1 que, qual fai~;; 



- . ea el~ctrica inflammava os corações 
Brazileiros , que dando o:uvidos a?s 
·que repetiaõ este termo taõ agr~dà
vel, llbraÇàvaõ seu partido com vé-1·-
-dadeiro ardor. A. inda, -com tudo, h;iõ 
tin ha havído lima· aberta declaraçaõ, : 
tumultos parcíaes_, passos, e ·medi-
'das excessivas, reclamações, , que~.;. 
:Xas; este o · Círculo que haviaõ itJs.;. 
cripta os chétes da revotuÇaõ ; para 
melhor a poderem 'realizar, afé que o 
'Governo de S. Paulo tirou a masca-
ra, e patenteou á face do Mundo o 
mais pozitivo acto d'independencia 

.... 
r 

• 

entre Portligal e Bratil. _ . . .;. 
· A noticia ~e _que o Prin'cipé Re- O G'river· 
gente erà mandado rezídir em Portu- 11..,<i de S. 
gal ~ até que partisse a viajar por di- 1 nul_o pc-. d E . . - de ,10 versos ~~Izes _a ~ m·opa?. 1r.r1tou· s~- Prin cipc, 
bremaneira o povó :erazlltense' que que náç> 
em quazí todas. aS Cidades reprezen_- obedeça flO 
tou com ::1. mais decedída energia , Decrl!to 
que aquelle Oecreto_ (bem como al- das . Cor-
guns outros) eraõ dírectamente op- t e~' gur: 

á f I. 'd d d a· ., manduvao postos e ICI a é o ra'~l , e que .... · , r eg re:;~a~ 

eum pna naõ executa-los ate que as io. 
~ottes , tnais bem informadâs das 
. Tr;m. Xf. & J 
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·circumstancias, rezolvessem com ~~ I 
cordo, e prudencia. O G-overno da 
l>rovincia dt' S. Pau-lo naõ se conlen-
tou com estas medidas paliativas, 
com este espírito fi11dependencia, 
disfarçado em prob~stações de sub-
mi1:isão; fez mais; declarou que nad 
d-aria cumprimento a similhanl'es de-
cizões, e que se opporia a que fos-
sem levadas a effeito. A sua repre-

, zentaçaõ (a); dirigida ao Príncipe, ê 
--------...-s...-----------

(a·) Tão ex traordi na rio é este documen· 
to, que deve Úanscrever-se, e dar-se a sua 
integra, poiR é raríssimo. 

" Seahor. Tínhamos já .escrito a V. A. 
R. antes (jtÍe, pelo ultimo Correio recc~besSe· 
mõs a Gazeta Extraordinaritl do Rio d(;' .Ja· 
nei r o de ll do· corregle, e apenas fixa moi 
noss'attenção sqbre o prirneirn Decreto das 
Cortes, ácerca· da · organizaçfio dos Gover~ 
nos da~ Proviocias do Braz1l, logo ferveu 
em nos>os corações uma nobre indigna çfw; 
porqt•'~ vimo~ nelle exarado o Systerrw d1a· 
narchia, e d'escravidào; mas o segundo, 
pelo qu'al V. A. R. deve tr?gre ,;sl!r para , 
Portu g<tl, a fim de vidjar 1ncognilo sómen· 
te pela Hespanha, }•'rança, e)n'glaterra,; 
CàUi!Ou·nos um v~nlaJeiro horror, ;, ' . 
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~ón'cebida em termos . os mais de:i.. 
'14izivos ' e fermiQ.antes , e deu o 

;; Nada m'enos. s:e pehende do qu~ des- r 
unir-nos' enfraquéêer-nos ~, e até deixar-nós 
·11ni m'izúa 6rfandade, ·arrancando do seio 
da grande fan\ilia Brazil~i'ia o unico pai 
commurn, que nos restava., depois de te-
rem es.oulliado o ~·razil do b'enefrco Funda;, . 
dor deste R'eirio, o Augusto Pai de V. A-
R~ Enganão-se ; ássim o esperamos erri 
])eos , que é ó vingador das injustiças~ . ' ; ... 
E lle nos dara corage.tll e .sabedoüa. " · . 

· " Se · pelo artigo PZl o das Bazes da 
Constituição, que approvámos, e jurámos? 
por serem principias de Direito publico uni· 
versa I, os Deptltados de ' Portugal s'e vírã~ . 
obrigados à determinar, que a Constituição 
que se fizesse ern Lisbóá só ()brigaria . por 
ora ao!! Poi'tuguezes rezidentes rt'aquelle Rei-
llo, e quailto aos que rezidem nas outras 
trez partes do Mundo, ella sómerite se lhes 
tornaria commurri, quando seus legítimos 
Reprezentmltes declarassem ser esta a sua 
lontade; corri o. agcii'a esses Deputados de 
PorliÍgal, sem esperarem pelos do Brazii, 
ouzão já legislar sobre os interesses mais sá-
~rados de cada Província, e d\ién Reino 
lnleiro I Como oyzào JouGar a V. A. R., a 

Q. 2 
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signal para que os outros ?;ovêr; 
·Jl,Oi ·o Í'I.TlÍl-assern. As Cortes ela .. 

Jjugar-T~nenda que seu ,A ug'usto Pai, nos-
so l{ei, lhe concedêra? Como querem ''desd 
pojar o Brazil do Desembargo do Paço, e 
Nleza du Conscíwcia e .Ordens; éonsélh'o 
âa Fazenda, Junta ·do Commercio, Caza 
da Supplicação, e de tantos outros Estab'e-

' lecimentos novos, f que já promettião futuras 
'p~·osperidadés? Para onde re·correrão os po~ 
vos desgra·çados a bem de seus ih ter esses; eco-
no micos e judi~iães? Irão agora, depois de 
acostumados por doze annos a rccur~ns prom-
ptos, a sofrer on U'à vçz, como vis colonos; 
as de~ongas, e trapaças dos Trib1lnaes de 
l.i sboa, a. tra'v~z.., de tluas mil legQaS do Oc;. 
cenno, onde os sus\) i ~:os dos vex::~dos pei·dião 
todo ' o alento' e esrf~rança? (~nem o creJ;á' 
depois de !antas ' pala vt·as rneigDs mas do h)~ 
zas -, de feci.proca\ igua!Uade, e de fellcida• 
d es fu turns\! ! " . 

,., Na Sessão de 6 d'Agos~o p~nd() 
d is ;;c o D eputárlo da's, Cori.e; Pere: ~ a do Car· 
mo c e c]jq~e uma veruaclé ct..erna) ()11\: a 
C onstitui ção era o pacto sntial em que se 
ex pressa vão' e d<>c1n ravào a·s condições~ pe· 
.l u~ owli:!s ntnu Naç5o se CJilf'l' consti tp ir ~ rn 
c:orpo ; e que o fim qesta Constituição é o · 
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mál'aÕ . fortemente con.tra este pro-
ceder , inculcando-o como o actQ, 

hem gemi> de. todos o> indivíduos,_ que de~ . 
v.em_ entrar 'neste pact.osocial. Como-, pois, 
ouza agom urna mera fracção da Nação.Por-

, tugueza, se-rn esperar a concluzão desse s<>·-
lemne p·Q.cto, Nauional , att~ntar contra q. 
bem gera~- da parte- pri.ricipal da mesma~ -
qual o v.a>-to-, e riquissinw lteino do Brazil, 
despedaçando-o. em - m i zeros j;elalhos, e per-
tendendo w -r-ancal', por lim, do seu seio o 
Repreze_nt>ar"J-le. do Pd'der Execu.tivo, e anni., 
quilar. d'urn. golpe de pel}r;Ja ,_ todos os Tri-
bunaes, e Estauel~cimentos n-eces~arios á sua 

· exi>tencia, e fu~ura prospe-ridade! Este inau-
dito despot-ismo, es.te hoHwozo- p~rjurio po-
lüico, .. de cert-o Aào o merecia o bom , e g.e ... 
nerow B.r-aziJ.. Mas enganão-se os in.im:igos. 
da OrdP.m nas Cones de Lisboa, sé se cu-.. 
pacrtão, que podem ainda illudi1; com v 55 
pala v r as,_ e- ocos fantasmas o. bom sizo dos; 
honrados PortU:guezes d'a.ll)-bos. os Mundos., 

, _ Note V •. A. R.,. que se o Rein-o d'lr-
la11cla, que faz u,ma parte do Reino Unido. 
da Grã-.Ere~anha , apezar de ser inünit~~ 
mente pequeno erp <lOLDP<H;aç1io d.o vasto. 
Reino Jo Brazil , e estar separado da In,., 
glaLerra po~ um elilreito braço de. I{l\lr, ,_ q_ue, 

\ ' ~ 
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~a mais atroz rebeldia ;. porem Q~ 

~e atravess·a em poucas,_ h,oras, todavia con-
serva um Governo 'Ç.leral, ol,l V,içe Reinaq_ 
do, que reprezeu,ta o Pod~r Executivo do. 
!{ei do Reino Unido; como poder_á vir á 
cabeça àe ning'uet~, que não s,eja, ou pro~·. 
fundamente ignonwte, · ou loucamente atre-_ 
v ido, pe~t.ender qn,e. o vas~iss~mo Reino do 
Brazil baj:;t de fJç·ar sem centro d'activida-
(]e, e serri Hept:ezent,antt) do Poder' ·Execu-
tivo; com_o i gu álmen~e sem uma rnóla d'e•. 
ne rg ia , e ' di recção di!~. nossas tropas, par;a 
poderem obrar r~pidarn~nte; e de f!Jãos da~. 
das · a favor da d efeza do Estado, contra 
qualquer impr~~isto at·~que d'iui~ i gos ex ter. 
JJOS, ou contra as desorÇ! ens, e fpcçÇíes in-
ternas' que ' proqur(jffi a 'lacar a seg·urança' 
public~. ? e ~ Ul,lÍ~o ~:eçiprqc~ ~as Pwvin, 
. . 1 l · . ' ç1as . " , 
· "Si~, Augusto.' S~nbçr, ~ i'T'possivel 
que os baB~taQtes 'do Brazil., que forem hon·. 
rados, e se prezarem de ser hç mens, e mór-. 
mente os Paulistas; possâo járpais consentir 
Çin taes_ absurdos, e des_potisn]os: Sim, . A u·. 
gusto Senhor, V.· A. R. deve ficar no Bra·. 
zil ,. qunesquer que sejào ~s l)rojecto's das 
Cortes Constituinte~, uli.o só para nosso bem, 
ger\'1~ , mas, até· paç~ ' l;l , i,ndependencia, e, 
l... . '\ ·. .. • . . ·, 

\ \ 

\ 
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~uccessoi .foraõ naturalmente leva-. 

prosperidade futura do m.esmo PortL1gal. ' Se. 
V. A. H. . estiver, o que não é {: rivol, pe .. 
lo Jeslumbra,do, e. in_cl_?coroz.o D(·c relo Je ~9 
d.e Setembro_, além de perder para o Mun-

' do a dign,idade cl'horn€m,. e . de f 1rincipe, 
tornando-se esc:;avo. d.'-urn pequen.o nnmero: 
de desorgauiwd1:H-es, terá tarnhem que res•. 
ponder, pera,nle o. Ceo.., dos r.ios de sa ngue,. 
q.ue Je cerlo vai co rrer pelo Brazil com a 
sua auzencia; pois seus povo~, quaes tigres, 
:r:a ivozos , a<,:ordarã,o; de cert.o, do som no. 
a.madorn?do, em que o velho despotismo os. 
tin•ha -sepult.ad0, e em que a . astncia d'um 
l)ovo Machiavelism_o Constitucioné!l os per .. 
t,ende agora conser.var. " 
. "Nós. rogamos, por lanlo, a V. A •. 
R.. , com o. maior ferv,or ,_ ternurt:j, e respei-
to, haja de suspender a· sua \'oli.a Hara a 
J ~ 11ropa, por onde o querem faz e r viaj ar, 
como um, Pupilo. rodea.do d_e Aios, e d'es-. 
pias.; nós, lhe rogamos , (jlle .se confie cora• 
j .ozament.e no f! mor, e fJdelidade ' dos seus 
~rnzi l eiros. , e mórmente dos seus P;wLstas} 
que estão todos. promptos a." verter a "ultima· 
t?:ota do seu sangue, e a sacrificar todos os 

, seus haveres, para não perderem o Princi-
pe iuolatr.a.d9., em, queq;~ tem posto tod-As as. 

. • 1 



(los a seu fim a pezar ·de todo~ 
· QS obsiaculo~~ 

esperanças ben), fundadas da ~ua felicidade, 
~ da sua honra NaçionaL Espere pelo me-· 

·I) o~, V. A. lL pdu.s Deputndos nomeados. 
p or e;te Governo, ,e pda Cama1:a dest1,1 Céi"! 
J)ital, que deve1n cjuànto antes levar á sua 
-Augusta J;'rezença noss.os <oHdentes dezejos '· 
~firmes rezoluções., Di gnando-se aeolhê-los, 
e ouvi-los, com o a (nor, e <;~ll.enção, que. 
l.IJe d.e ve1r~ ll) t;: r ece~ os S\!US Pavli.oL<tS. " 

'~ A Augusta Pessoa çle V. A. R. guar-. 
de Deos muitos annos. Palacio. do Go.\'erno. 
de S. Paulo \24 de De'zembro . de lS.~l. ••• 
jo~o c:rl,?S Jlu.gusto de beynha!,~sen: Pre .. 
ziJente ··-José Bonifacio d'Andrade e Sil-. 
~n: .Vice Pre;çid.~nt~ -·- .M,nrli(n Francisco. 
J' And,rarie : Secrel'ario --~ Laza ~o J ozé f-ion-
~ah e:r : Sedftario .L Miguel :.)oz'Ç d;Olivei., 
r<,~ Pit.llo : :::leçretar.i0. -··. Mauoc·l I,lodrigues. 
Jordào -·· Franêisço,' l g r:1acio. de Souza llui-
l,n,nrães ••• Jo~o F~rrci~a d,' O~iveira Bruno. 
~- ~- Antonio Leite P.e·reir <),' Ç.a G ~tr;rttl Loh<> 
-·~ D.a ni el ?edro Muller -·~ A oJ,ré da S il~ "a Óu.~1 ~s. -~- F;;a,çc.isco d!;! }?a l,l)~ c OUv.ei~ 
l~ •·• .Antonio .Maíia \\ uartim. ••• 
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() Senado da Camara do Rio de Ja-
neiro , e varias Cãmar-as , pédem 
ao Príncipe Regente, que naó saia 
do IJra~il. Armut; a . esta roga:,t~vd. 

Ü estado poll ti co do ·Br~zil tinha 
qurante longo temro permanecid:o 
~·un.1a situa~aõ, que naõ .permittia 
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se fizegsem conjecturas i ncer.tas. A' 
apathia, bem longe de ser tranquil-, 
!idade. dura doi ra, faz presagiar sue-. 
cessos estron Joz ~ J s, e é o a.l)nuncio. 
de ~·l'audt; Eemp Pstadt(. O pri1neiro. 
i mp).llso veio da Europa,, mas se ti-
vesse s.idv d~"tferi.do , n'e m por isso 
deixaria d\1cnntrc~r n' A merica, e o, 
.Priucipe {{p,ger1te se encontrava n'u-
lpa dáquellas :;itua('Õ~s, que exigem 
ao mes.rno tew~:o <i . i-naior i>rudencia, 
e a mais prompta dP.terminaç~õ. 

- As Cortes tinhaõ. J·ançado, os ali-
. 4;erces. d'u ma Constituiçaõ inappliça.,. 

veJ a Portug:al, como a· experi~ncia 
o dt:mon.strou ;_ e como é ctne poderia 
r e,g-er o BraziL?. . Esta A.ssembléa naõ. 
d$íxou de per,suadir se deste axioma 
político., e declarou., \ que as leis que 
promulgo.ss.e , . obrigahaõ os habi-
tantes do Ult11amar: , qual')do estt>s 
assim o ju lgassem con~enieJJte por 
seus Dep~~tados i' mas esla justa con-
sideraçaõ ç~nsistiu sómente em pala-
vras, e fc;>i o principio da discordia. 

O Reg-ente conheceu a .necessida-
de de ga~ha( os espíritos ao seu pa-r-

\" 
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~icl9, e afloptou para esse fim uma 
ÇÇlllducta judicioza . Fez grandes mu-
~anças ec~.>nowic~s na admini!i>lraçaõ 
interior ~a sua c;:tza,, ~ desenvolv t> u 
vma p~s~noza açl. iyidaLle . Reformas 
~alutares no -Es tado se ~wguíraõ ái 
particulares; l)la ~ o wa1 eslava mui 
profundamente ;,trraigado para se dis-
~ipar CO V} pre~;:lt'za, e o k"'ri11cipe es-
teve ~ ponto de sucumbir, dt:haixo 
do pezo q11e ~om<1ra sobr1? seus hum-

- ~ros. Abanclona~.o por uma p <: rt e c:!a( 
frovincias, lulan.do CO(ll os ' Jiv ersos 
partidos , perç~bL~ ndo limitaJos iw-
postos, que naõ faziaõ frente ás des~ 
pezas, det t:: rminou voltar para a Eu-
ropa. Naii tinha a possib.ilidade d'o-
'1i>rar por . s~ mesmo, e era, até mes ... 
1po , pouco decoroza sua situaçaõ; 
por naõ ter mais do que uma sombt·~ 
d ' authoridade :. este desal ento era na-
tural; mas be'm depr~ssa mudáraõ de 
face l:!-S coizas. O espírito d'injustiça 
dominou as Cortes; per-tendêr:1õ do-
~pinar o Brazil como se fôra colonia, 
~ os Dept;ttados Am~ricanos, se vírão 
i.nsultadqs, e sempr.~ vencidos, por-
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que a balança da votaçaõ pendia se~. 
pre para o Jado elos Europeos, cujo. 
Ilumero ·era in.comparavelmente maior•._ 
Estes. regeitárat1 seus artigos addicio4

· 

naes, e elles naõ. admittíraõ- os que. 
lhes foraõ- propostos (a). · 

O partido que proml<Jvia a inde--
pendencia tomou novas forças, e fa--
voneou o. odi.o, que fez gerar contra. 
si urna fa-cç;~õ. , quo t!!abalhava por-
suhmettet· ~mio a seus caprichos; maS; 
a decizaõ qu.e tom~ es~a mesma fac~ 
çaõ. de rt:~ taJhar o Braúl em Go•ernGs 
J>rovinciat-s 9 independentes uns doi 
-outros, e submettidos á jurisdi-cçatl. 
do ministeri.o da nl~ lró.pol e . A prom-
ptidaõ com que haviaõ tumado, estas 
deliberaçõt:>s, exigi.aq .uma d'etermi-

-naçaõ f!aÕ menos prompta. O Prin-
Clpe era oha,n:;ado pe ias Corteb ;. a 
Coroa do;~Brazi1 lhe- foi ' oiTerecida ,_ e 

-----,.~--~~ 
\ 

(a) Os ri1ais. fam.ozos , corno .Anton_io 
C<1dos Ribeiro Je Anchade, Lino. Coiünho, 
Ba ra la , e ou.lros , fugíraõ de · Lisbq~ n 'um 
paquete _lnglez. . \ · 

' ~ 
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·e1!e '3."acceitou. Urna nova época tom.i: · 
meçou ·para esta bel! a porçaõ ·da~ me-
·r ica meridi-onal, que desdeentaõ for-
mou um imperio independente. C um• 
pre entrar na enumeraçaõ dos fa'ctos 
·(a). 

Foi tal o desàontentamenlo publi-
'co, que em g·eral ~i'e ajuizava fie que 
·e~a o prectl'rsnr dEl succéssoi fataes. 
·Para os precaver ·reuniu-ie a Cama-
n, e lavrou um auto de Vereaçaõ, 
·expn;ssiando, que -em consequencia 
·de váritts Rep1;ezentações, e da von-
t ade geral, d:evia rogar-se a S. A. 
R., que suspende::;se .a sua partida,. 
a liás perigav·a a salvaçaõ -da Patria, 
e se declarava a independencia. As-. _______ ...._ __________ . --

(a) Naõ se póde dnviclar, qúe no cazo 
ibexperàdo de n~õ · l e r o Priucipe ZJdoplauo 
aq·a~lle Systema d'adhezai'í , o Brazil se t e-
ria separado da Me trópole. M ui tÇJs circum-
stancias lornavnõ forçozo esle ll CI:o decizivo, 
e a ReaL. C>lZél de Br<~g·a n ça podia conserva't 
debaixo do sr~'u domínio o lmperio B r a~ili· 
CO, ainda que este tivesse sacudido O JUgn 
Eu ropeo. 
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$im sé executou, e o Preziden~~ d.~· 
mesmo Senado, José Clemente Perâ-
ra, dirigiu um disc'tüsô ao Pdntipe; 
te!!temunharído-Jhe a opiniaõ domi-
nante dagt.ielle/ povo ; seguiiiclo-s~
lhe o Coronel. Fontow·'a, que decla.t. 
rou! ser identica a vonlâde dbs habi-
tarHes dei st..ia paí.ria . (o Rio Grande 
de ~- Pedro do 'S ul) e arl:ez'entan-
d_o por fim ó D f> pu t a du j1. t:das Cama-
r as. ele Santo AJJt onio de Sá, e Ma-
gé 3 uma carta das meEillâs; conte fi-
elo iguaes sentimentos. O Prinbipe 
Reg·ente respd1~d c ~i : -<= CohJO é pà-
ra be m de todos , e felicidade· getaÍ 
da Naf;aõ) estou JHOmplo: diga · aó 
povo q ua• fico =; e elwgaildo-se de-
pois ·,í.s var.úHlas db Paso, cbhtiniwú 
= Agot:a só tenho a J'ecomi:neildar-
vos uniaõ, e tra,nquillidade. = O Se-
l!àdo se r11colheh ; e o regozijo foi 
b errJ manif0sto. 

A piviz!IÕ Estes passos desagrada vaõ assai 
Portu g: rle- á .bi vliJ.Ô' auxiltad~ra Portu~u<rza' e 
zru atlxdr a- l , . • r . d' fi 
d r. L ( agm teve torça il escon anf~a, que om orna . ~ . 
8 ~ armns, -r• ·1nava en~re ('!lla , que pertend1a 
•e:ceando sus tentar amda mesmo pela força o 
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t>artido Constitucional e o Brazi- ser desar· 
leiro. Avillez pediu, e' obteve ~ sua mada. Le-
d · N 't • · vantarnP.n-emissao, e como e~a ~11~1 o esltma- to em mas-
do. da tropa , ·que pru'icJ pwu a recear sa contra. 
·o ser desarmada, e embarcada ver- ella. 
gonhozamente ,. e para evitar a. pa~sa-
gem por debaixo das Forcas Ca't..iJi-
vas, reuniu-se, aprezen'to,u aspecto 
hostil, e declaroü, no cümulo dà agi-
taçaõ , que naõ reconheceria outro 
General, e que rriuito menos soffre-
ria o menor insulto. Avillez procurot.~ 
socega-los' acccdeu a seus dezejos t 

encarreg·aodo-se do com mando, e in-
vestigou se erão bem fundados os to-
mores da tropa, e itolou movimento 
d'artilheria , e marcha de diversos· 
corpos, que pat•ece se dírigiaõ a ala-
ca-lo. Manda ebtaõ tomar todás as 
precauções, a fim d'obrar n~ defen-
siva. . 

O campo .de Santa Anna fo'i trans-
tornado na madrugada do dia J 2 n'um 
arraia.! be llico, onde, além oe toda 
a classe dt:; cidadãos, que corriaõ em 
tropel, se viaõ frades, e derigos, 
em punhaJ1Jo instrum~ntos mor ti feros'· 
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praticancio cÍP.ste · modo escanclaÍoio~ 
e contrà â le i do seu instituto (a J • 
Avillez conteve seus soldados dentro 
dos limftPs da moderaçaõ , tornan-
do-os surd()s aos insultos 1 mas vendo 
fJ ue :1 exca:ndeS"'C:enc·ia dos áni mós Ía 
subindo ao .seü a-uge, e pode,ria t.t>t· 
conseq.tie'ncráS fuflRstas; sllppliçoi.J a'o 
Priricipe, en1sPu rfome, e coiil ápro-
vaça& cfos _C:hl:fês dos corpos , lhe 
consentisse · n'tira:r-se nár:~ á Villa. 
Real na: Praia Gratide, 'até regre~sa
tem para Portugal, a penas chegas'~ 
sr~m as trópas, q a é haviaõ render a 
Di vi zaõ. O Principe (a:ci lilou os meios 
de se pa's~ar para à

1
q uelle sitio. 

p Princi- O Principe escreveu ás Juntas 
pe .. rede dos Governos de ~.· Pau lo , e Rio 
~\Jx lll o de Gran·de do Sof, expondo-llJes o esta-
tropas aos d d p . . , d' -• .. . 
('~ o . a rovrfl'cra, e 1)e 1 nuo que en-..rovernos . . 9e s. Pau· 'Vrassem q,uantas tt•opas pu'dessem d!s-
lop, e Rio pensar, e. o tna1• s breve pos~i vel , á. 
Grande fim de mantetem o ~ocego públicQ; 

--------....-------------................. -----------·~ ' I 

·(a) Naô chegava a mil e <;uin~entos 
l10rnens a força da Divitaõ aux'1liad6ra U! 

. I 
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e l'ep-e-llireq1 . os ataques que puzesse do Sul, é 
pôr obra aDivizaõ, que esperava re- 1ornn o~
forços de Portugal. Ordenou depois dtras me

1
d1-

. . . as con ra 
que esta se apromptasse a partir pa- 8 b 1vizaõ 
ra a Europa ; mas como recuzasse auxiliadó.;. 
pertendeu constrangê-la á força,. fa- ra. 
úndo postar tropas, e artilheria na 
rP.taguarda della, cortando-lhe os vi.:. ' 
veres ' e tendo ordem os ~oradores 
da V1Jla da Praia Grande de a aban-
donarem. Avillez viu-se soccorrido 
ppr etreito da subscripções. O Prin- . 
cipe dihlittiu o seu Ministerio, é no-
meou para os N egocios do ReinÇ~ Jo:. 
ze' Bomfacio d'.Andrade e Sil'tJa, para 
os da G uerta o Marechal J oaquitn 
d'Olivúra Alvares, e para os da Fa:.. 
~t>nda ; Caetarw Pinto de Miranda 
Monte Neg~o. _ . . 

. Assim permanecêraõ as coizas. até A ti:óp_â 
o dia i i de Fevereiro, perzistindo à Port4gue~ 
a Divizaõ em seu acordo ; mas o za sabe da 
P · · Ih'· . ·. · bar.ra do rincJ pe mtunou; que sena tr-a- R. ' d. J ,. 
t d . . . ~ Ih d lo e a 
~ a como m1m1ga ; e Iiao se e . a- neiro~ 

.r1a quai' teJ, se recuzasse embarcar. 
Avillez; e os demais Chefes dos cor-
pe>s fôraõ ª' ,bordo da fraga.ta Uuiaõ :-

~·om. XI. B. · . 
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onde S. A. R. se achava, e' lhet~; 
prezentát·aõ a injustiça , . e dureza. 
com que ·eraõ tratados, e que di !fe-
risse o seu embarque -até chegarem 
ordens do Soberano. Naõ foraõ ouvi-
das estaiS propostas, e a Di vizáõ deu 
á vélla no dia I 5 de Fevereiro (a). 

~eflexões Podia dizet·-se que estava siTei-
snbre estes tuada a independencia. Os corifeos 
succ'€5505• do partido aproveitáraõ o desconten-

tamento, que origiriáraõ ·os impoliti-
~cos Decretos das Cortes ( b), . alguns ______ ....._ ________ -...,... __ 

(a) No dia õ b d 1ve um rebate f..,l so , 
·'Por se le r ouvido um tiro de c;;anLaõ da ban· 
da do mar, c ,pouco d~pois alguns foguetes. 

, D esde logo se correu ás armas; mas pela 
'iudagaçaõ se soube, que o tiro fôra dado 
por uma canhor c1ra, contra um barco de 
pesca, e oa fogu etes tiveraõ origem· poi' ,oc• 
caziaô d'u'fu j a.nla r. 

( b) A ~lei de I de Janeiro é uma pro• 
va cabal, d'e que o~ cabeças da facçaõ pre• 
p onclera nte, nenhuma· pratica tinha ele reget 
unHt Nnçaõ em taes circumslanci::ts, e que 
çarecia de to_tlo o rmdiudre, e . sabedoria, 
'A boi ia os Tribunaes no- H.io de Jan eiro, 
:criados pelo Se.n·hor ~ D. ·',foaõ 6."., devendo 

'I 
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,ê3e cujos Membros ·até offendiaet o 
. pondunor Brazileiro., tra_tando o Bra-
zil com pouca consideraçaõ. O pro-
jecto de Constituiçaõ era lido com 
desgosto, por naõ corresponder aolil 
dezejos dos Brazileiros, e destruir as 
esperanças ànteriqrmente fundadas. 
Os habitantes das Provindas do#Rio 

· ~er os Negocias expedidos, como ántes da sua -
criaçaõ. A Caza da Supplicaçaõ flca v a re-
duzida a uma Relaçaõ Provincial, ~nde se 
decidiriaõ as demandas em ultima instancia, 
salvo o recurso do rêo, ·que se interporia 
pára Lisboa, e nas Provinciás para onde 
entaõ reeorriaõ, flcando dependendo tle Lis· 
boa os objeclos que se decidião pelas Mezas 
do Desembargo Jo Paço, e Constiencia e 
Ordens. Criar-se-ia no Rio de Janeiro umà. 
Junta de Fazenda, que expediria os nego• 
cios, que até enlaÕ se tratavaõ pelo Erario, 
e Conselho da l•'azenda. Tambem se man• 
dou instituir uma M~zad'Inspecçaõ. A·Jnn• 
ta Provin€ial Administrativa inspecionaria 
os melhoramentos em todos os ramos, e se 
criariaõ .Conselhos de Justiça segundo · o me-

c. tbodo e~tabelecido para O· Maranhaõ pelo 
Alvará de ~8 de Fevereiro de 1818. 

Jl ~ 
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.{)e Janeiro, S. Paulo, e Mina~ ·Gf!.:. 
raes, foraõ as que _mais fortement-e 
se declaráraõ contra a uniaõ com Pol'-
-tugal, sendo el-la comprada por t·al 
preço, e se julgáraõ no antig.o esta-
do de Colonia, e dependen~ia, e aos 
inconvenientes del~le inseparaveis, de-
pois de haverem por ta-nto tempo go-
zado· a preeminencia de terem entrti' 
si a Sede do ' Gover.no , que. lhes 
da v a consideraçaõ poli tica , va11ta-
g-ens commer·ciaes, . e aciiantarnento 
em to~os os ramos da riqueza publi-
ca. 

Raciocinando·s~ desapaixonada-
mente é certíssimo,~ que o Brazil naõ 
póqe caminhar ·para 'O seu fim, que 
é á c i vilizaçaõ, ·e pro~peridade, serl_l 
'ter um centr\) 'de Governo em seu 

_, 
1seío, cjuy o dé~enda, e protf'ja. Os 
dt>cretos 'que s~ tem analyzado con• 

:trariavat) ~ssa ~esma prosperidade, 
·e por essa cauza\ a indignaçaõ qué 
suscitár:~õ foi bem clara. Perna mbli· 
·co, e Ceará se uníraõ em sentimeli"' 
,tos, e idejas, ainda que mais rebu~ 
çadamente. 
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Havia algumas ·Provinci;.~s onde o Eleições 

rartiJo Europeo era muito forte, e das Jun.~ 
por f'Sse motivo fui· differida a decla- tas. Provl-
r;:rçilÜ da i lepen(lencia N B· hia zonas na ·IH • p. a d . Bah.la, e-
se reunhaõ os Eleitores de aroch1a-, no Mara .... 
~ degêraõ uma Ju-nta de Governo , nha.õ. 
cunforme· o Decreto das Cbrtes de 29· 
de Setembro. Durou a reuniaêt toda· 
a noite- de- 1 de F'ev.eryi·ro, e conti-
nuou no dia seguinte ;· recarniu a-
escolha. . em pessoas dB boa not~ , 
ficando incumbido do commando in-
terino das armas da Província o Bri-
gadeiro lJ.f. r.moel• Pedro de Freilas Guz·-
marães, que novamente ratificou s.cus 

. protestos d1aclhezaõ á cauza Consti-
iuciona l (a·). No .M:aranhaõ se p.ro-
cedeu <.( installaçaõ da Ju nta · com 
gran-d~ soqeg·o, e o com mando · da.s. 

(a) Os Membros do . Governo foraõ os 
segnintes :- F-rcmdsco ·Vicente Vianna,, Pre-
7iiJ ente , P.ra.neisco Carneim de C(l.mpos , Se-
creta rio, e V ogaes , · Franc-isco Mq.-rlins da-
Custa , P.mncisco Elcsbaõ Pires de Carvalho, 
MILnocl. lgnacio da Cunha , Jo'!.é ,Cnnlu'!.O 
.{hein+, de 111.dto , e Antonio da Silva Tétüs·. 

' 
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~umas foi confiado a~ JY.Iarechal ,Agos"'! 
tinho Antonio de Fariq (a). 

Disturbios A Provincla de Pernambuco esta-
em Per- ya seudo theatro de gt'*1ndes desor-
nul,nb~,~co. dens, que tjnbaQ. augmeotado desde 

a sahida de Luiz do Rego. O ,seu 
snccessor Jozé Maria de Moira tinha 
tomado poise ~o dia 26 de Dezemb~o, 
e desde ~ntaõ, se 1'>óde dizer, que prin-
cipiou L!ll1a longa serie de tumultos,, 
as~assinios, e peraeguições. O primei-

., ~o teve lugaF a 25 \IeJaneü·o, e como. 
a mesn1a Junta o trai:nára occultamen-
ie, para poder tocar o seM fim, naõ 
teve as dt>zastrozas çonseq uencias que 
se receav.aõ, ainda que e:stavaõ dis-
poslos a vir· ás mãos os .batalbões do, 

I 

~---,-. ---::---~..,.--~-

(a) O Bispo DioceJ:;no ,p. Fr. ioaquim 
qe Nossa Sáthom 'da Nawndh, foi escolhi~ 
do pnra l''n;zidenle do ( :o17ei\Do , para Se· 
cretu rio o Brigadeiro Sebast-ião Gomes da. 
Silva Bdford, e pa~a Vogues o Chefe d' Es-
quadra Filippe de . Ba·rrO$ ' va~CQncellos' 
Thoma7.> Tavares da Silva, o Desembarga• 
dor .Toí10 Francisco Leal, ç o Coronel .A~ 
tania Rod1·igues dos Santos. 
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paiz com os corpos Europeos; roas o 
Govern.o socegou o tumulto. ('a). No 
ilia 30 :;e .reuni-u um Conselho,' corn~ 
posto .de cidadãos, e officiaes milita-
res, e q uazi unanimen1ente se deci-
diu, que ~e fizesse embarcar a tropa-
Europea q,ue esta v a em terra, e. q u0-
naõ se permittisse o _desembarque cfa 
qu·e ainda, estava a bordo, por que a 
ema permanencia. em terra peiora1:ia 
em vez de remediar o mal , sendo 
innegavel ,_ que diversas Camaras: e 
Corporaçt1es tinhaõ. ex~gido a sua voJ.,. 
ta para PorLug·al. Moira protestou 
contra e s ta dectz-aõ, pois o Govenw 
OE'via fazer etnl!·ar os fevohozos em 
seus deveres , e naõ contemporizar. 
com ellc-s,, qu-e tinha rneios · para o 
conseguir, e que da sua parte jámais 
apoiaria similhantes actos illegaes. 

--.-.·- .---.--..-.---.-. --
' (a) Era tal o habil manejo, e cond·ucta 

bypoçrita do Prez.iden1e Gerva,.üo Pi1:cs Fer~ 
reirn, que: levou. a alf~ctaçaõ ao ponto de-
fa~er sahir da Proyinoia ll;ez Emissarios do, 
Go v eFno do Rio de Janeiro. 
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A pezar desta energica e·solemne 
declar.açaõ, naõ dezistiu o Gov-er.Qo, 
~e levar ao cabo ·seus intentos , e 
mandou preparar transportes p;,1ra a, 
tr(Jpa ser ·conduzida a Portugat. Na<>t 
fui interrompida a serie dos mo.tins 
(a), que o Governo fomentava, ou 
~1 paziguava a ~eu sabor, e :;ts «:;auzas 
c1ue os sediciozos davaõ para cohones.· 
1arem s~u n•odo <:\'obrar , eraõ , a· 
pouca consideraçaõ con1 que Jl.:loir:a 
tratava o Governo, a sua ingererlcia 
çm assUm.ptos, que lhe uaõ compe-
tia tratar, ;;ts ·c.ontint,Jas ret,Jniões de 
milícias, as quaes incommodava com 
f"XNçicios, o pertender desarmar. os . 
batalhões do paiz, e entregar o q~ando 
dos fortys a ofliciaes .Eurúpeos, po~. 
:~:ém tudo isto eraõ accuzacões i.nfun-
da<~as.. · · . ' · • · · · · 

. ~m ~~onteç-il:nen~o imprevisto es.-. 

---~-------------· ·.. . ~· . . -. . ~ ' . . . ·'·· 

' (a) O G~vernadnr. d·as. Arm.a~ proda•, 
:noll no dia 5 (mas infructt,~nzamelrte) para. 
ex per i meó ta r se podia tranquil·li~ar os dc;s•. 
çon~entes.. · 
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l eve a ponto de transtornar os planos d ra Por-
dos independentes. A E squadra P or.- tug·ueza 
tug·Qeza i.111 ordens do Chefe de Divi- comman-. dad a por 
~aõ Francisco Maxirn,iano de Sou:;:(l, FJanci sco 
tinha dado á vélla do T éjo , le vand o .Ma x imia-
a seu bordo a expedi çaõ d es Li nada no , dá 
para o Rio de Janeiro; mas as ins- fu ndo em 
trucções que recebera lhf- impunhaõ P ern afll· 
~ue tocasse eO) Pemambuco, ond e buco, e 6 
':.1 no vo G~1· 
desemharc~ria ·o novo G overnador das vern ador 
Armas Jaze Corrêa. de 111ello (a), e das Ar-
~ tropª d.a expediç~õ se fos:oé indis~ mas des· 
pensavel recorrer á for<(a para sus- embarc~. 
tentar ~ts ~uthoridade;S no plem~ des-
empenho de suas fun,cçõ~s, e f~ze~ 
guardar intacto .o juramento d'obe-
f)iencia, ás Cortes, e a El-Rei. Na-
vegou sem novid,ade 1 e no dia I 7 de , 
Fevere.iro ancorou no sitio chamado 
Lameiraõ de Pernan;J,buco. Partici-
pou imm~diatomeote á Junt~ do Go.-. 
verno a sua chega, da, e o que conü- · 

~---=---~---:---.. --~---. - · 
· (a) O seu antecessor passou a gover:.. 
~ar ~ P.rov.incia do Pará'· e sabi1,1 dt: Per-
~a~bl,l~O a- 3. de Març.o. 
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11haê) as instrucçõcs, ao qne esf.a resJ. · 
pondeu , q tte ia. da r as prov idt>n cias 
necessa ri as para o des-em h::~rque do · 
JJovo Govêr"na clo r , quP a Pwv incia 
estava tran qu illa, e <'Jf&rrada á Re-

- .hgiaõ do seu JUramento , e que Ç). 

desembarqu e da tropa é qLJe com .. 
promeHel'ia o soeego puhiico (a). O 
Comman;>l.ante- da Esquadra foi colhi-
do no laço , e acreditou expressões, 
nascidas do fing·imen.to; e dissimula-

------. _ ______, ____ _._....._ 

(a) N inguem melhor do que o Prezi~ 
d'en te Jaqudle Go v('J'i :o sou b e pôr em. pta_ti• 
ca as maxima;; de J/t"clliavell o. No officio 
convidou o co ru.n11nda nte da expediçaõ, e 
a oOkial id ade, a snlt t rem em t t rrn , P. re· 
fr e:;cn rem, para, dü1a, tes ttiJltlnh nrc m () 
soc ,;gn q• te reinava . Du rou , ve1;dade é , ai· 
guns dias , pon!m. fui tE:mporar.io, e cessou 
apenas se-- perdeu de vista 1/- exped içaõ . 

1 
As 

d esordens augmentáraõ em Ollll!e ro, e o fu· 
ror Ja viug.ança entre os. pnrlidos foi levado 
a seu a ll gc : O:i insultos craõ perpe trados t 
invoca ndo os nom,es rnai; sagrndos ~ e pro• 
t esLJndo obudicneia uo Governo de Po rtu• 
g:JI. Até ou,de póde ser levadé.l. a im,puden-; 
c ia ! 
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çaõ: da sua condúcta deri várélÕ innu-
meraveis mªlles, e os roubos eassas ... 
sinios que se seguiraõ, 

De·s·embarcou conseguintemente 
o Governador, e Francisco rl'laximia-
no se demorou para conh ecer melhor 
o espirito dominante na Provioeia. 
Mello oilicion nodia 20, e communi-
cou a lJtl,axim.t'ano, q ne adoptára meios 
de pacificaçaõ, ma,is vigorozos para 
socegar totalmente a · Proyi ncia, do 
qqe fa,zer desem~arçar·as tropas. Ma-
ximiano, sem consultar ríadÇt mais, e 
sem outro nenhum conhecimento , ou 
~nalyze, proseg·uiu na vi·agern para o 
seu destino. ~, 

A Província do Rio Grande do. Motins 
· Norte naõ estava livre de ser victi- populares 

d' b. d' h .d I a· ' . · nas Pro· ma a uzos aot or1 a( e, exces- . . d 
, vJocJas o 

sos dQ poder, cubertos com· o veo do Tlio Gran· 
bem pu.blico. A Junta do Governo· decloNor-
desta, , segundo o Decreto que as te , e da 
mandava installar foi dissolvida por Paraíba. 

. ' gt>nle sedicioza, auxiliada pela força' 
armada, e cor!dozida pelo seu Major 
commandante Antonio Germano Ca-
valcante , que ~e a~segurou dos Mem':" · 
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b.ros da Junta, e fez proceder· á: ef'i'>.}.o .. 
çaõ. d'um Gove-r-no ternporari o , até: 
que os eleitores nomeassem o perma"" 
11ent.e (a). Na Paraíba do Norte foi. 
perturbada a t:ranCJuilli..dade publica-
( b.), por ter re.cuza-do a tropa recó-
nh.ecer como. Governador das Armai 
o Capit.aõ Munoel Luiz dri Fonseca ., 

· e inclinar-se a favm· do Major· TraJa-
no Antonio Gon,çalnes. · 

O BriO'a- Chi'Jg-ámos l1nahnente á época e.m. 
rleiroF;ei- que a Provi-ne-ia Ja Bahia vi·u cahir · 
ias recuza sobre si o flagelio d.a ·anarchia, que. 
ent rega r o rompe quaesquer pactos, é· a peste 
Gov erno dos cDrpos polilú:os; su::~s consequen-.. 
cl~as A_rm_as cias nunca deixaõ oe ser gravíssimas 

f0Vll1Ci a • 
cJ.a, Bah ia e fu?estas (c). , Só 1~m frenetiCo, , 
~o · Briga- um • J.n~~nsalo pode c-oncorrer para-
<teiro !rio,- enlhromza-la. 

~-.-....,.._....,.---..~-....,.. ....... ---.---. 
(a) A 6 de Fevereim é. que 4ouve a.. 

explozaõ. 
( b) A 4 de Fevereiro. 
(c) E' taõ nwrtal como a anarchia do& 

}lU mores 110s corpos hum anos , e germen d~a:" 
bolico. de. toda.s. as. ~alamidade:>._ 



O signal do principio da luta foi dei1·~· Os 
·a nomeaçaõ do Brigadeiro · Ignado parttdo~ . 
. ,Luiz Madeira, para o Governo da_s se Nhostill~_ 
A d P . . . I . zao. r mas a ·roArmcia, exercJC o lfite-

•rinamente pelo :Brigadeiro Freitas, 
·que contava com o apoio de seus 
-com pa tric ios. Lo-go desde 'O dia 11 
de Fevereiro que se divulgára, en-
trou a laborar ' o partido opposto, e 
-fez um taõ notave1 abalo; 'que aber-
tamente se dizi'3., ·que Freita-s jámais 
seria destituído do ·com ma-ndo, qtre 

·era Brazi leiro, ·e o mimo da Provin-
·cia: os cabe<;as do . partido naõ c! I"S" 

cançáraõ , e posto que naõ vissem 
sortir todo o effeito que ·dezejavaõ de 
-suas tramas, abríraõ a porta ::1s sce-
na:s lastimo'zas, que umas a outras se 
.revezavaõ. · 

No dia 15 recebeu Madeira a Car-
ta "!tegia d-é 9 de Dezemhro ultimo, 
·e communicou o q'ue continha ao 9o• 
verno, á Camara, e a Freilos. Es-
tas divel·sas authoridad es · ]nvPntáraÕ 
preteXtos para lhe naó darem cum-
primento. O Governo mustrou-lile in-
di.fferente., mas ,se>-lapatlamente esta• 
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va de mãos dadas C(i)m os partidistM 
de Freitas: a Camara não se reuniu 
como lh' imponha o regulamento de 
I f:i 7 8, para traslada i· e riigistar a Car-
ta Regia , e Freitas declarou que 
não entregava o commando, porque 
o Soberano lhe não participáta a es-
colha! Extravagante cauzal ~ Madei-
1'tL, que bem ~>abia quanto era peri-
goza esta desobediencia, perguntou 
decizivamente ao Governo se o reco· 
n hecia como General da Província, 
a ti m de, em cazo contrario, tomar 
.as suas merliclus; pois não respondia 
pelos rezultados_, se os meios milita· 
res continuassem ~ estar confiados a 
quem era rebe lde ás ordens d'El-
Hei (a). Passou depois a reunir .um 
Conselho mililar, e tendo feito a ex-
pozit;ão dó ?lc0ntecido, recebeu pro-
t estaçuf''s d'obediencia, e f~z assignar 
um termo para não serem movidos os 

. -· -------------
(a) Exigiu tambem que mandasse quan• 

to antes convocar a Ca rnara, para esta cum• 
prir com as obrigações da sua juriidicção. 
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cbrpos sem ordem delle General. Nes-
, bl' N / c ta assem ea 11ao coq1pareceu o o· 
'Í"çmel d'artilheria Bernardo Alves dé 
Araujo. 
· O Governo respondeu a Madeira, 
·fJue nfio duvidava reconhe-cê-lo , .e 
~1ue ·lhe prestaria totlos os auxilies 
que estivessem ao seu alcan€e ape-
l1as Pnti'asse no exercício da sua au-
ihoridal.Ie ;· mas que conservasse a 
boa ordem nas tropas; _pois outro ·tan-
to lhe promett~ra Fr·eitas. 

Repetidas forão as Sessões, tanto 
no. Governo, como na Camara, até 
que esta (reunidos sómente <iois de 
'setHl Mem-br~s) mandou dar cumpri-
.mento á. Carta Regia. ll/Jas a desor-
dem a:n g mentou: uma reprezentação , 
[l'ssigrrada por quazi quinhentas ·pes-
so.as, reque.ria em tom imperiozo que 
Preitas 'fosse- conservado no comman-
ôo, e fazia uma exngg-erada f'nume .. 
hlç'ão de seus serviços <.' qualidadf's. 
A Camara aproveitou a crize , e rro• 
poz ao Governo a decizão de frivolas 
Uífficuldades ; este tinha cniwocado 
authoridaJes , corporações , e ciJa-
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dãos · pl'Ínci paes , e depois de Vi\"cii 
debates se concordou, para evitú ' 
gueri'a civil, em assignar uma espe· 
cie de ConveiJção, para ser criad~ 
uma Junta militar com as atti-ibui.:-' 
ções que compelião ao.i Governado.o 
1·es das At•ma~; . que desta Junta se~ 
ria frladeira PI~ezidente;Freitas, Mern-
bt'o della; e cada um homearia dois 
Vogaes, é outro recahiria por sorte; 
permaneéendo as coizas neste estado 
até definitíva , deliberaçào do Sobera-
no. Houve quem argtJinentasse sobre 
a illegalidade deste acto , fundado 
n'urna rep•'ezentaf;.ã'o, que nenhum 
pe1o devia ter paria obstar á exec.u-
çwo das soberanas d~cizões ~ e Madei-
ra-annuiu debaixo das co.ndições de 
não romperem as hostilidadei as tro-
pail dd paiz, e , de em nada se alterar 
a essenci~ do je~r.arnento prestado em 
lo de F~veteir6 de 1821; pois que-
br_antando-se estas garantias reassu..; 
miria u com~nando. , 1 

.Ficárão as coizas socegadas n'áp-
parencia; ma:s a c1clade aprezentavà 
o quadro iingular d'um campo de ba~ 
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Íalha, com Divizões reciprocamente 
]ni mi g:as , observando-se , ·estabele-
cendo postos a-yançados; e espreitan-
rlo a occaziao .. d'ataq,ue ,(à). Freitas, 
apezar do·s officios . ~o Geverno, não 
assig'nóu , e preparava a aggre-ssão 
pértida nas . tré'vas. Pouco depois da11 
seis horas cfa manhã do dia I 9 é qtis 
se ou'v'í r<Ío tiros, e investigad~ a sua 
origem, bem depressa se soube que 
_lllna columna composta cle tropa de 
Jinha' e rni,licias dos regimentos dàs 
Pardos, e PreLos sahíra do forte de 
S. Pedro, e viera atacar o batalhão 
n." 12 , ti·azendo artilhet'Ja ; JY!ad"Cira 
assumiu immediatamente o Governó 
das Armas. O Tenente Coronel Pe-
rára reuniu o batalhão, .repeiliu os 
levantados ( b), que desfil<írão sobre 
-os seus flancos para o acommetterem. 
~--~..;.,__ __ . __ 

(a) Sem ·provocação tiobâo ds pi"luete1 
de tropas do paiz atirado (no dia seguinte) 
contra os corpo~ Eltropeos; 

( b) P~1·cim antes de tomar a artilberia 
ti nha só uma peça . 

Tom. $1. s 
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'No campo da Piedade é que foi n1ahi 
renhida a peleja: os rebeldes fizerãg 
·fogo de metralha e fuzileria, e Pe-
·reira rnaadou ata·car á bayneta log() 
:depois da primeira descarga; pô-los 
'em fuga ·até ao trem, do qual se apo-
derárão, expulsou-os deHe ~ apossou~ 

:~e ·da artilheria, e os fez r'elirar pa· 
ta o forte de S. Pedro. 

Nota vão-se movimentos no 1: Re~ 
gimento de linha do paiz, .... il Madet'-
ra, para impedir que est~ corpo, e 
·os caçadores do paiz se reunissem 
;aos artilheiros·, e uu tros corpos que 
project.avão atacat a rectª guarda dos 
Europe6ls, ordenou ao Corone l Gou-
véa, · que, com a Legião Luzi lana ; 
impedisse esta1 reunião , o que se 
conseguiu pelo valor e . aptidi'io dos 
-dois Tenentes· Coronei s Sen·&o , · e 
Almeida: Os fo'rtes do Barbalho , e 
Santo ·Ar:~tónio , forão guarnedaós 
cdm mil i c i anos , e rnarinheiws ·ii l.'· 
mados. · \ ' 

Os caçadores do paiz quizerão 
tomar .o forte ·do Barbalhó; e fazer 
tliveraão; · mali o Coronel Oliveira ·â 
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tf'~ta da ca v aliaria, e d'uma compa:.. 

'nhia da Legião Luzitana, travou com 
·e lles p~leja no campo· da polvora ~ e 
ü~ poz em fuga, fazendo~os entrin .. 
·cheirar por de traz do pemiterio. Ser-. . 
ráo tinha sido àtacado neste meiCJ 
tempo, ll_làs querendo evitar a ef.:. 
fuzão de . sangue ; enviàu um par-
lamentaria , pata que cessásse ..0 
fogo ; t11~s vendo que , contra to-
(las as leis . da guerra, b não quize-
rão admittir' e lhe atirarão, man..; 
\ lou ·romper o fogo: o ataque foi bre-
ve' os rebeldes fugirão precipitada· 
·mente ; e oil q1:1arteis fotão leva .. 
dós (a); e ·ficou decidido o exito 
_d'acçãô ; porque os levantados; _oll 
forão prizioneiros, ou depuzerão a!l 
armàs voluntariamente, ou Sf reco-
lhêrão ao forte ( b); onde se acolhê-

. . . . . , ..,_ ___ .,. ........ ,. - ·- .... 
~----------------

(a) Álmeicia cdrribiridu o seu átaqi.te corri 
Serrâo. ' 
' . ( b) Foi mui dimirti.itó , o seh ntlmero; 
iJ:,las erão nelle in v oh idos algtin:i cabe@ai ~a 

. facção: · 
. #3 z 

.. 
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ra o .Brigadeirb Freitas, em quànto 
soa cl'iminoza álnbição immolava tan• 
tas vi c ti mas. 

Madeira inlimoü a:ó 'forte sé 'ren~ 
tlesse ; mas sendo incoherentes as 
respostas do commandarüe d'artilhe-
tia, dispoz os' aprestes necessario~ 
para uln assedio ; neste interval. 
lo fugiu quazi todà _a gutüníção , 
sendo inoteis as medidas que ·se tp-
tnárão pam torneat· o forte (a). Ex~ 
haustos todos ·os recursos, j)erdidas 
todas as esperanças de soccorro ·~ 
'Veio o Coronel Araujo tratar d.a ca:. 
))itulação, que peftendeu n~gociar, 
como se fosse entre àd'verilarios hrio-
zos , e que tivessem probabilidadé 
bem fundada de sei; , auxiliados; ne:. 
ttb Limá se , lhe concedeu. mais· , dó 
que ren~er- se\á • descri~ão ( b h·. 

Madeira proclamou immediata~ . 
''\ . 

----------------~ 
(a) Qu~ zi nQventa homens ainda f0rii~ 

aprizionadós. .. 
"( b) Achárãp-se dentro del!e FrtV.tas,, 

Ara11jo, e vari?s oJT!ciaes e cadetes. · · 
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:nente aos habitantes, exhor.tandtH~s 
~- que voltasa;em ás suas moradas' 
.e entregassem as armas da Nação 
se ~\s ti.nhão empul.lh.sdo, e aos· sol-
da.dc~ par:a qnt) se .. ~;euni.ssem no~ 
q uartei,i , e s.e a prové i.tassem do pet.:-
dão. que lhe· conGe<l.ia 1 ex_ceptuandp 
porém os. ca b,Pças da revolta. (a.). . l 
· ·Era indis.put~vel . a . n~~essidade ~ gnami .... j 
de reforço de. tropas; pots amda que ç~od~Ba-. 1 
:reinava ·o s.oGeu·o na Caj)ital não ie b)a e r~ J : . · ~ ' forçada. 
podia dtzçr oütro t;;1n.to no resto da · I 
Pro.vincia, onJle os. ca.beças da r~-

.....--.-----,,.......,.,--....-- _,._....,...__,.....,....;.~-,... . 

( n) O Gov.er-no mandou, deva.ssar sobre . 
qu•-:tn rom-pêra o fogo, para faze r- recahir a, 
ctdl)fl daqu elle deza~lt:e . · Esperava q_ue sa· 
l!i;:;~m implicados os. ELJrop ·.·.os,. para dabi. 
t;cr rn ol.i,vo . dt: os. crin')i!l<:U; a-nte o ~oberano •. 
Nos sctts officios dirig·i<los ao Uongres:;o ·nas: 
da las de S, c J 3 de .l}la rço , Jú Jl1adára-, 
cotno fonte dé todos os ll1[lles, ,increpando 
d 'aml,iciow, e imprudente. Compare'm-se 
o,; acontecimentos com esta• queixas, e ve· 
ja-se d~ que lado está a justiça. O Gover· 
llO ' · e claro, q Lj.C ~>la V. a .Je_mâos d~das CO~, 
QS levnutados ,, 

. ' 
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volta prégavão. a d~sor~~m , e p et.-:: 
termiriio, e [UOrte aos Europeos. C)~ 
propri~tad9s es_tavão a terra dos, por. 
~ab,E'rew o destin() que Ih~:;; estava 
~e~ignado, se os· P~tturb~dorJs co~
s~gu~ssym entoar os hymnos da vi-
~toria, ; p9,rém um soccorro imp,re-: 
1•isto v~.i() em p.arty soceg?,-:los. · 

Tinb;;t $ahido do ~io de Jaoeiro' 
con~() já !l_e anQunciül,.J , :,1 Divizã:o 
~nxilia_dQra, ~- s?parandÓ-t;;e o, com~ · 
)Joio, veio a faltar viveres aq com.-
mandaute do I,J.avio S. Joz~ Ameri-
Çano, onde ·Vii;Jh,~o ~mbarcadas algu:-
Jillas 'tropas , e f0rmado Conselho, 
.110.animemente se decidiu arribar á 
:BáJ~Ia, ·ondeestava no dia 1 s de Mar~ 

. Ço.' ' Foi · inppliça'(el, a · al~gria que 
anin)ou os cidad~os paçificos, e pe-
ctm iozos (e pllincip~h;nenl.e o Corpo, 
' . \ . elo Comm_erclo) que á porfia se es:-
J:n(?ro~ em tes~emuQhar 9 1~1elhor pQs-
sivel o !'leu çontenta:"rnento, e passou, 
~ ped.ir o desembarque da tropa. 
E$la . rep.rezen tação, sancçion a da pe-. 
ló~ Governos óvil , e rnilitár , fo~ 
~,ell} ~.co~~ida p~J,<?_ l,lrigadçi:n,) Carr~~· 
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"ti , que annuiu á. r.eclarqação, e o . 
desembarque se ~ffeituou no dia 27 
~ nlre viv.as, e acclamações popula-
Jes (a). No dia 4 d'Abrir tonwu a_ 
dar ;Í. vélla. , ' · 

Por meio destas pr-ovidencias es- Levanta .... 
t,:wa tranq willa !1 Capital ; · mas no mento no.. 
H econcavo e Cachoeira , se observá- Reconca-
r:lo lo2:o depois dos ultimO$ acont-eci-. vcl0

1 
'. Ca-. ~ . . ~ · oe1ra., e<-

nlentoll l!ngnaes .. d~ revolu.çao, que re_ .. outros lu-
benlou apenas. os chefes' d ella.· alli ga res da. 
c hegárão ,_ e puzer.ão por obra todos ~rovin;-. 
QS meios. d·'ali.m~n.tar o incatHl í9, in- C.l <!-· . 
ventando. calumn iaa ,_ e espalhando . 
p roclaf\lações í .nc~ndiarias, que pro-

-d4zh·ão o dezejado etreito. Em Bt de . 
M aio é que hçmve o primeiro tumul·. · 
t.o na, Cachoeira,' por s~ haver espa-
lhado a no ljci a , d e· q!-le a tropa ·Por-. 
t ugueza, em. lugar de set: reforçada, 
ia sahir da Provincia, e em I'tapari~. · 
ca i>e le;antárão os negros .d'um eng~- -

(a) Desemb·arcárão 255 praças, incluiq' . 
.das_ em duas . companhias do 15.~ l).egimeP.~ -
t (), e um~. qe t:_onductorhL - " 
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nho, e praticárão alguns assassiuios ~ 
po~ém forào finalmente submetti.~ 
tlos pelo Regimento da .mesma j]ha •. 
Formou,-se na Cacboeir~ um batalhão 
Jig_eiro , á ma~eira dq que nss9lava 
Jl·ernambuco, e os descontentes, que 
tinbão alli o seu foco (e que Ínai~ e. 
J.l)ais se ani~n-itr~o, desde que em 24 
(!~ Junho im~taltár:l<;> um GovP-rno,: 
CÇH:,tl a u~flQmiqaçào de J>unta -Conci· 
Jia;torra de defeza) prochpNÍrão, qm;l 
jão marchar sobre a · Bahia. · l.ldadeira 
des~ubrii,J . por e~t~ m~smo tempo a 
conspira~ão, que estava a ponto de 
rebentar mesmo na Capital, guarne-
ceu os pontos de maior monta, pren-
deu .muita gEnte implicada na tra-: 
ma ( 1,1), e chamou á!S anJlêlS todo~ os 
~u1:opeçs, c~paz('s d-f ~s empunha-: 
J~m , 1_1q_is er<l> en~ def~z~ de suas vi-

~-.. -. -~ .,--.. ----.--.. - .-, - . 
(a) Entre esta, rnais de cem soldauos., 

que eslavâo escondidGS em Oai"COS para irem, 
reunir-se com os levilntadcs. Descubrídío to·. 
do ' o p~ano," suas, circurmtancias, ·«i! promesa 
&.as que l,~,es ha v ião fi~\ to,. "~ ' ' · 

' ' 
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~as.' honra,. e bens' e prçmH'tt~t;t' 
qufi! o seu serviço seria - dispensado 
~penas chegassem as tropas que se 
espera vão de Portugal (a). 

Tal era a infeliz situac:"i'o (Pnma 
provincia eutreg·ue ao fm~r concen~ 
trado das f;wçties , que tendo Pm 
pouc.a óu nenhu:IJa cont~l seus incau-
tos compatriotas, os tornavflo e-111 çé ... 

· gos instrumen-tos d~ suas vistas de~ 
testav€'is, e ~bomina,vel egoismo (b). 

~--.-------. --- --- ~-----_.----~ 

(a) Estl'ls d?sgraças tinbttO sido profrt~ .. 
zadas pelos homens que pensfw, e combi-
n~o , e que as prol::"nosticárão apenas vírão 
5olt0s, e impunes os authores Jo turnülto 
de 3 de Novembro. , 

( b) Estes insensatos aba:ndonavão-se ;JOS 

ho rrores da g uerra çivil, n'IJUr,IJ paiz, onde 
.a povoação escra-va é imcomparuvelm en!e 
'maior do que a livre-. Lêa-se a <~ "te respeito 
o seguint e periodo do projec!o <liHezentudo 
à Assembléa Colonial de~- Domingos, pc-o 
lo Deputado G01dusch. ··-- Que se lembrem 
em fim, diz elle, que o prestigio da opi-
nião, que entretanto é o freio maio podero• 
~o para o esçravo, d.e9uz a ~IHl origem, a 
~ua força, o li eu 1,1 poio., dQ exemplo dado 
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' G. Princi 4 Naõ desc:mcava 'f'ntre ' tant-o e. 
, pe Regen· Priri.cipe herdeiro·, e punha ,em obra 
te ~onvo- d · · I to os os mews qt~e JU ig·ava qj1tc>s a; , c a par a o · "' · 

· Rio.de . .Ta- dar esta.behdad.e a seus pl<tnos. O seu. 
neiro um Decreto de 16 de F~v.ereiro é destes 
Co~.s.e l ho ~entimentos prova caba'l ; nel'l•e ex-
de Procu· pr:bssava, qlje hil-vt>ndo ann~i,do ~os. 
radore:idas tolos d'a lgamas Pl'lw.incias ficand1) 
h .qv_ine!as no Bra~.i-1, ~té q.ue. a Consli,tui(taõ. fi.' 
do.B.razil. . á'-. .· -· · :x_asse urna justa, e s< ()fa orgamza~. 

<(:tÕ corno con vin,ha ao. sou decoro, e. 
futu1ra felicitl.a.de , dezeja..va d'ante-. 
maõ. dispor , e. armigar o Syst;..erná, 
que adoptá,ra., q fim de mt>lhpr de-

~ 
~--~~~ .. --. ~..-.-.._.. 

pel-os. brancos de s!.)bmissão a um clref~, que 
eate. regim~n confonn.e a<;~ das f'arrJdlias, e. 
qu~ .é immulavel, moldando,_ e ageüapdo. 
pela batitude, o ~enio, os coslu mes ' · e lo· . 
das as faculdad~s .. do negro, o tor.na docil 
á v0ntade d'um "'ó •••• : Calcule-se qual' 
naõ deverá ser para o ~scravo o pezo d'um 
i-gual exemplo,; refli'cta·so/ depois iobre as 
ideias, que se ' teraõ fermentado na sua ca· 
beça, em cons~quenc.ia das mucla.oças que o 
frcnezi, e a violenci& . tem operado no.. Go· 
verno, e .iw Syti~.~<m'\ Colonial. •:••, 

' ' 
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fender, e sustentar sua intPgricl ndP, 
e riqueza, e convocava para esse fim 
um Conselho de Procuradores G erat"S 
d!is Províncias do Brazd, qu e as rP.~ 
pr~zentas.se ; nomeando tu o as q 11e 
tinhaõ 'quatro e,n Cortes; dois as que 
davaõ de q uat.ro até oi to ; e trez Js 
que exoedessem aquelle numero; que· 
13st~s Procuradores pod~rÚ1l'.l S\C! r re-
movidos d~ 'seus cargos p~las soas 
respectivas Proviuç.ia.s, no Çª-lfl de 
naõ desempenharem devidamente-suas ' 
obrigações, e s~ assim o req ueres$em os dois. ter<(OS das s~as Camaras, e 
Vereaçàõ Geral ~ Extraordinaria, e 
procedendo-se á nomeaçaõ de que-m 
os. subrttituisse, que seria? l;Jomeados 
p~los Eleitores de Parochia juntos ~as 
çabeças. de Çomarcas, sahindo elei-
tolii os que tiv~ssem maior numero de 
votos , p,rocedendo-se pPlo me!hodo. 
~ nçlicado · no Decr~to de 7 de Março 
de 1821. As attribuil(ões do Conse-:. 
lho seriaQ , aconselhar o Príncipe, 
quando este lho man,'dasse , á<.;erca 
Ç.os negocios mais im portc;w f e !'I_ ~ clif-
Jliceis, examinar os p~ojectos .de l'\}; 
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foJ;m.a. que se dever.iaõ.fa:ler na,.adm tr. 
:r.:l;istraçaõ ge~a.l ' · ~ particular: do Es; 
tado, e que lhe fo.ss.em conJmt.l nica.,. 
<los ; prqpôt· a.s m~didas , e plane~ 
mais urge nte$, e vantajcJzos ao bPm 
.do l{ei.no Unido, .e á prospe,ridMle 
do Brazjl, e advug-ar se1,.1111 it) l er,esse~ . 

. ~1a r:do u reuni;· . este Conse iho .t).o.Pa <;o, 
todas as. vez1:•s. qJÁ.e o fizesse co n~ 
"\'OCa r, ~léuJ _ ·_:ct_as q I.J-8 a. urgencia. dos 

, J.l8!,;Q.CIOS,ex rg,I.S.sem, mas nurica Sl'!.Jtrn-
ta t; ia SG.Il1 o panicipar pela Secre~a.,
J;ia .d: Es.(ado dos N t>gocios do Re.ino .. 
A l~rezidenci ~t pe rte nceria ao Princi-
pe, e <Ís . suas . .Ses~ões assistiriaõ os 
:1,\~ ini strqs d'Es.tado, CJU.e tPriaõ nell a1> 

. ~.sse nJo e . vot.o, e. pa ::a o bom reg :_ 
meu nomearia o Coi)S.!:'lhQ um Vice. 
Prezidente meosajmente, e . um Se-
çt·etario, , para fa~('r: o, Pratacó[p das 
Sessões, e redjgir os_ proj.~ctos appro-
v.ados. ApenÇts estJv,e~sem .reunidos 
os P1;~cur~.dores '\ tle t.re~ Provincia.s, 
~ntran,a. o Cons? lho em suas fuqc-
ções, e se?us M.embros, ·precederia{) 
toda,s ~s ç u ,lr,<t~ .. cor,pQl'açpes , goí;(\· 
:(i_aõ, ~o. trata.~,~n.to ~' ~xcellenc~,a ,, .. e 
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;de todifs as preerriinencias de que go~ , 
··zavaõ 'os Co.ilselhúro·s d'Estado de 
Portugal. . . 

O Pi'inci'p€ passou imrúediatamen- .... o?tras 
te ordem ao Governo de Pernamhu "' Proytden-
co, para que intimasse a tropa Po·r- cias. 
tugu·e:la, q'ue se dirigia no ' Rio de 
JanPii·o ( Sf. ajiorths~~;e áqüella Pi'ov'in:. 
'cia) que regress:fsse pa'ra Portúgàl, 
-visto que as desordens pratica"das JYe-
]a DiTizaõ auxiliado>ra. tinhaõ exa·cer-
bado os nnimos, qtie ·e~tav:tõ <l'ispos-
tos a naõ consentir ' o desembiüque 
·fie máis ti-opa s , naõ só por 'estê mo-
tivo; m'ns por ser inutil e períg·oza a 
·sna perma!'lPrtcia, que po'qer1a reno-
var os t:umdltos, e por rlaõ permittir 
o estado pl't:' c::hio das tehdás publi-
cas , que se pre'ehc hessém a·s d t>spe-
za~ · qm~ trazia comsigo. Ordenou 
tambem ao Doutor Lucas Jnzé Obis, 
nomeado Depu1 tldO ns '(j órtes p~la 
Proviiíd_a Císplatíila, que hc<.~sse na-:-
quella Cida(le para entrar· bo Conse-
Hm qu~ fizera reunir, pois seus Cans-
tituintes, quando haviaõ marluramen-
te deliberado e assentido · á uíiiaõ; 

'' 
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!Jlll:i das cauzcts qile allegára~'. foj ~ 
prompto e f;,wil recurso que achavaõ 
j10 Brazil, e que riaõ erá do ' seu íii..; 
teresse ir rf>clatna-los· a duas iniJJe.;; 

' gtras de disbncia , prorilulgoil urn 
· Decreto em da 'ta de 2J de Fevenili.; 
to, pelo ,qnal n'enhuin~s leis emana:~ 
das das Cort.es seri_áõ dalli em diante 
observadas no Braiil; s~m .. primeiro 
serem submettidas ao ieil exáme (a). 

A expedi- Em quantoo .Ministerioassimobra-
1 çaõ á'> .or- v a no Rio de J ane)rti : ia á esquadra 
~~.~~cis:oe port l) g u:-z~ éomrnid1?ad~ pbr Francis· 
J\!la:dmia- co Max~~mwno contlhu~n?o ~ s~a .na~ 
nó anco•-' VPgaçao. Diversas noticiaS verHhcas 
rouno ruo informélrat) o clwfe do mau exito qoe 
de Janei- teria a sua cornmis~aõ, e mesmo no 
·ra. ,dia 4 de l~1arço encorltrou uma pai·te· 

pa Divizaõ'auxiliadora ,quelhe.harroui 

(a) A ~ Carnara dü.ig·iü e!Jl 16 de Fevea 
reiro ti ma feprezel'l'taçaõ ao Congre~so :í paa 
r a q''l~ an·n üisse aos votos dos- Brazileiro~, . e 
olha55P. com'o lpurns suas intenÇÕes, e em 1'1 
escreve ti em identico sentido aos Députados 
claquella Prov inçin, e que tinhaõ asséntó 
~aquella ass'embléa~ 
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fiehnente o aconteci~lo, expondo-lhe 
~o acordo em que esta 'vaõ de naõ uei-
:xarem éffeilu·ar -o desembarque ele no-
:Vas tropas. Sem perder animo, nem 
;procurar eons·elhos á·cerca de como sé 
·clPvia haver , .adiantoü-'·se . até que 
chegou á barra do Rio de Jan-eiro a. 
9 de Março, e_ viu que era tratado 
iws tilmente. Q .Governador da .Forla-
.Jeza de Santa Cruz lhe mandou d3r 
fundo fóra do alcance da artilh'e"ria , 
e pou<~o depois veio a seu bordo o m 
official Çe Marinh~, e lhe intimou-
por ordem de S. A.. R. , que fizesse · 
adiantar os navios até ao sitio _da HoC\ 
Viagem, e que a Na).l dess·e fundo 
ao lado da Fragata Uniaõ, abaixo da 
ilha de· Villagalhon, e que mandas-
sem elle, e o commándante da tropa. 
~ -sua expoziçaõ so hre o modo como 
iaõ comportar--se . Postas similhantes 
-ordens em execuçaõ ~ entrou a expe-
diçaõ, vendo que na·s fo rtalezas, e 
~mbarcaçõPs de gueJ' ra, tüdo se acha-
va a postos, e corn morrõ.es ace:z;os. 
Algu-n.s qias depois ttntrou o resto. da 
ex.pe'diç<W, e .G Püucipe -Regente lm· 
t~u ., 
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paz aos· dois commandàntes .; qlffl 
promettessem céga obediencia a seus 
preceitos , e que assignassem um 
l)L·ote~to C a ) a es te respeito. Expe-
diu desde logo dois. Deeretos , um 
]Jara que fosse permittida a: passa:-

-ge m dos soldados da expédiçaõ para. 
os corpos do Hio de Janeiro C o), of-
fe recendo-1 hes mui tas · vantagens, (?) 

a ili ari çando-lh {\S, qué teriaõ as suas 
b aixas no fim de trez annos, , e outro 
mandandb unir ao Departamento do 
-' ••• ' • • • •• • , , 1 ' • • --------------------------------

' 
(a) E' mui nota vel este protesto para 

'd eix a r de se tra nscrev er. Concebêraõ-no nos· 
s~gui ri t e s termos. 

_.. " Nós aba llcci assig'nildós protestamos d6 
oh edece r em tudo ás ordens que nos fore m 
cl lri g ida·s por S. A. R.; pois ·tal e o nossó 
d (~ v e r, assim coqro d e em nada nos embara·.;. 
çanuos, hem tomarmo,; parte nas dispozi· 
ÇÕE;s do G 0verno, sa lvo s ~ nd o'-nos ordenado 
pel0 mes mo Augusto Sé[J ho1:. -· · Paço do 
Rid de Jan eiro 9 qe Ma rço de 18~~ - - - ~ 
Fta nêistó Miximiliano de Souza. --- Anto~ 
nio J oaquirtr Rozado ~ · 

( b ) Trezentas "e nov énia e qúatro pra .. 
ças gozárão d'esta permi ~saõ. .-
- :-, ' '\ .,. 
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!1io de Janeiro a .Fragata Real Ca-
rolina (uma das _da expe dic~ão) P pas-
~ar a sua officialiôade par;;~ bordo d os 
outros navios da expedição ; fina[~ 
n1ente rio dia 23 de Março se fez a 
expedição á vélta pnra Lisb'oa (a). 
. Consolidar o Systema era o grari.- Alagoaii, 

de fim que o Regente, e seu Minis- Pnrú, _e 
terio tinhão em vista. A todas as Mnranh ao 
Proviõcias enviárão ordens tenninan- h~CI!ZtlO o~ 
· · · · · . Gedeceras tes e pozltivas; para que as execu- , do , . · l . . oru ens 
tassem a nsca ; nomeanc'O quanto Hegtnle , 
~ntes os Procuradores para o Canse- Pernalll-
lho ;. que ia reunir-se tJa Capital. buco se. 
Notavel foi a sensação que esta me;. expre&sa. 

(a) O Conselho de gueri·a sehtenceoii 
Fmncisco JYlaxir~_úano (em 17 de Junho) 
a ser escuzo do serviço por e•tar incurso no 
artigo' qüc diz' que o official commandan-
t~ que não preencher a commissão de que 
for encarregadó,, por ignorancia, oi.i negli.;. 
gencia, sêria escuzo do setviço; e o Cot;~se
lbo do Almirantado• absolveu-o debaixo dd 
~undamento de que a .conducta. do accuzado 
fora coh eren te com a letra das instwcrões• 

Tóm. XI1 ! ~ 
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ambigua· dida produziu; mas os Governos do 
mente-, e Pará ·Mat·anhão e Alagoas mani-
as demais festá;ão sem reb~ço que não obser-
adhlelrern vavão taes Decreto~ , porque esta-a c as. ~ . ~ . vao em oppoz1çao com seus JUrarnen-

' ' tos ao Sénhor D'. Joãa s:, e que à 
sua uniao c<Jm Portugal era aconse-
lhado, não só pelo dever, mas tam-
bem pela gratidão, e pelo interesse. 
As outras Províncias não hezib.irão 
um momento em lhei dar cumpri-
mento, e só Pernambuco, pel.o orp 
gão do seu sophistico Prezidente, se 
expressou t!m termos- equívocos, pro· 
t estando que manteria illeza a santÍ· 
d r.t de de seu.s juramentos, apezár de 
se pertender denegrir sua~ inten-

.... ções, que , naõ 0bstante considerar 
como justas as reclamações dos povos 
das Provincias, com tudo não lhe e11a 
permittid'o cumprir o Decreto de 1G 
de Fevereiro , e outros ; que era 
digna de muito_ louvor a rezolução 
dos habitantes daquellas Províncias, 
mas qo~ não pod-ia approvar o que 
praLicavão, por se· encontrar cor.n as 
attribuições das Cortes, e d' El-Rei 
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,'~e Portug~l, e que o Copselho . ten~ 
rlia a estabelecer a arbitrariedade do 
Ministerio, porque delle é que fica.::. 
_vão dependendo seus· Membros, que 
erão méi'as criaturas soas. 

Não foi sÓménte este obsta.culo O Regen• 
que teve o Ministerio a superar. Em te pat:te 
Minas Getaes (uma das Províncias para Mt· 

h · N • • d p . · nas e S. que av1ao rogB.a o. ao I)"IOcJ_peh_ pe
1
r- Pal;lo, e 

:rnanecesse ho razJl (a , tw a e- debella os 
vantado a cabeça Ulb.a facç_tlo, que partidos 
]he era _cont'raría, e o Governo offi- que lhe 
ciou ao Minislerio, increpando-o ue erã~ con• 
ter demorado seus Deputados, e pro· trarros. 
testava contra eite passo ; fazendo 
r~cahii·-lhe a responsabílidade; O mes-
mo foi ser o P-F-incipe infbrmado do 
successo, do que pôr-se a tami.i:lho 
para Minas (no dia 2Q de Mar-cto ), 

(a) Em b de Fevereiro auti10rizár~Ç1 '? 
"V-ice Preziden te , o Desembârgador Jotz.é 
Fe1·rti1'a dct Fonseca t: f/asconcellos, para. 
i]ue teatemunbasse ao Principe os dezejos da. 
Provincia. A reprezentaç~o t>ra mui bem 
~roçada) ~ em termos respeitozos. 

. . I~ 
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e acompanh~do pelos Deputados da;: 
q uella Provincia (que tiuhão sido 
-ele'itos para se juntarem aos que 
compunhão as Cortes em Lisboa) pe-
Jo Vice Prezidente do Governo dl~lla, 
pelo Ü8sembargador Estevão Ribáro 
de Rezende, e por um criado. Nes--
-ta viagem, que realizou com pasrno-
-za rapidez , e sangue frío , desfez 
como em fumo os projPcfos de seus 
ad versarios, bem como em S. Pau-
lo, onde deu -alento .aos que lhe erão 
~lfectos (a). 

O Pt·inci· Um novo caracter de grande re-
pe é ac- prezentação política revestiu o Prin:. 
clarnnd0 . R t C l b . 
Defensor 

c1pe egen e, e e rava-se o anm-
versario do nascimento do Senhor D. Perpetuo 

do Brazil . . João 6.", é na océazião da paràda 
geral, povo e tropa acclamou S. A. 

-------~------

(a) Fez tirar o laço, e substituiu-o corh 
outro azul e aman~llo, e d rte rrninou que no 
braço se trouxest::e uma fila corn a )egenda 
••• I ndeoendeocia ou .!\forte. --· A \'ilá de 
Abril já tinha chegado de .iVlíhas. 
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R. , Principe Regente e Defensor 
Jlerpe tuo e Constitucio nal do Reino 
do Brazil, e requ ereu a'o Senado, 
que ratificasse esla <l r.clamac;ão ., e 
mandasse lavrar as A elas, e o Ter-
mo de Vereaç:1o. Feitu is to ap~:ezen
tou a H.epr~ze otação a o P rineipe, e-
este declarou rpre aceitava o Titu lC'l, 
e que preenc hP ria s~Jas obrigações; 
e l o~o o Pn· zidPnte do' Corpo lVi uni-
cip.al annu.1.1ciou es ta g-rata nDva ;,1.0. 
povo,. nrPs.mo chs j :MJe>! las do Pac;o; 
nova q .~1e foi ouvida co:n su.muJo pra-
zer. 

Assim ião :.1 s coiz:1s, sendo con- O Senado 
d~;~zi .das ao ,se u fim, a.lé quP o WPS~ lh e pede a 
mo SenaJo reprPzent{l u ao Prineipe c?nv~~
no dia 20 de Maio, em nome da:;~ çao A-
l) . . ll' l I . . I 1113 . S• L;O\'Jnc ias co 1gar as, que c epo ls <e sembléa 
ter aceitado o Tttnlo de D<·' fo.:: nsor Legisla-
Perp.p,luo e C onslltu eional do Brazi l, tiva. 
e promettido concorrer - par(;l ~udo 
C]UanLo foss.e em seu bPtwfi c.io, lhe 
ro ga va co.nvocasse uma A'ssemhléa 
Geral de todas as Provin'cias, re pre~ 
zentadas por um numero tal de. Oe.., 
{?!.}Lados' · que não pude~sem ser me· 
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::pos de cem, e nomeados ~por noyos 
eleitores parochiaes, eleüos pelo Po-
vo, e que para isso terião poderes 
fspedaes , e Gujas attribuições se-
rião; deliberar em Sess~o pÚblica so~ 
bre as justas condições com que o 
Brazil devi4 ficar unido ~ Portug"al 1 

examinar se a Constituição que dís-
cuüuo as Corl~õ!S d.e Lishoa, era ana-
~oga, ou proveitoza a0 Bra~il; e esta., 
·b~lecer as mudanças ~ reformas , , e 
a;lterações de qtJe carecia para ser 
recebida' e entrar' , apenas installa ... 
da, .110 exerciciq do ,..-poder Legislati-

• VO inseparav~?l do Brazil' e que tão 
essençial lhe erÇJ., ppis se~n o ter em 
seu seio não pód e prospera r. lnstçd- · 
Jar-se-ia a assembléa assim que esti •. 
vessern ~widas na Cap.i!al duas ter-, 
ça-s partes dos Deputados das Pro· 
vincias cqHigadas, e a Í·espeito das 
outras, apenas deçlarassem sua von-
tade, e a mesm~ ass~mbléa trataria 
dPede logo de se communicar por es-, 
cri to com as Cortes de Portuga1, pa-
ra concordarem no melbor modo d~ 
~nião, e J;Ilarcaria , de~ois -de J?le.l)a,~ 
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mente' reunida; o lugar onde devja 
SP.r a Sede do Governo. 

Taes erão as ideias expostaro nes· 
te documento·, que acabava com ·va· 
rias reflexões dos l'oliticos, que di· 
zem ser necessaria a independencia ás 
colonias, como o é . a separação das 
familias em certas circums!.ancias, 
que a índependencia. , assim modifi-
cada, coovi11ha ao Brazil, e era util 
a Portugal, que era como um forte 
vinculo que unia partes tão distan-
tes, que a Nalmeza não íonila sa• 
téll·ites mr.~iores do gue os Planetas, 
e que não era em vão f]Ue meHêra 
de prt>meio o espaço immenso que 
sepant a A mcrica dtt Europa~ e con-

. cluio com estas palavras. - O mÓ• 
m e nto para se estabelecer um pt>rdu· 
ravel Systema, e lig-ar todé)s as par· 
tes do nosso grande Todo, é este; 
despreza-lo é insultar a Divindade, 
em cujos Decretos elle foi marcado, 
e pot· cuja lPi elle appareceu nà ca· 
de ta do prezente. O B~azil, no meio 
de Nações independentes, e que lhe 
fallão com o exemplo da felicidade,. 
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exemplo iJ-rezistivel, porque· tem por. 
si o brado · da Natureza, não póde 

' consPrvar-seJ colonialmente s ttjei ta a 
uma Nação. remota ·, e pequena, sem 
forças pari\ conquistar. As Nações 
do Universo tem sobre nós, e sobre. 
Ti. os olhos; ou çumpre apparecer 
~. ntp el,Jas como relwlde~' 0\1 como 
bome'ns hvres, e dignos de o ser. 
Tu j;í conheces os ~t'llS' e os Mal-
les quf' te esper?.o , e <i Tu<iJ, Poste-
ridade . .• . Quqres Ol1 não quer~s? 
Rezolv~ Senhor! -..., 

· A resposta do Príncipe foi, que 
ficava sciente da vontade do P.ovo 
~)'quella . Província, e q ;1~ tão de-
pressa fo§Jse in dn't ido dos dezejos 
das outras. imrn edi a l a mente se con-: 
fÓrrn:uia c~m () ~eu vo1o: . 

Continúa Em qua.nto no Rio df> Janeiro se 
f:I Pro;,in- davão estes pass9s dedzivos , não 
çw d e 1 cr- cessou p :E'rl)ambuco ~le ser . assolada 
rarnlll uc~ a j)~lo furiozo mo~stro da anar:chia, e 
?t:> r C Po\St>.. · · • ' ' ' 

h;rla ~ ~~l a para I_n,elhor, 9 <~li'mentarem reunírão-
pna~ç.b4'1 . · se cptanto~ illdivid tlO!::l .esta~'ão apon-
Malles. tados çomo gPnte perdid,a, sem mo-
l?~ uzados. ~al, e alheios <,lOS bons princípios, e. 
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compuzerão uma quadrilha de 11altea· pelo cha-
dores, ladrões, e assassinos, que~ !J1a11d? B1~-d h · d t d · · l ll .HlO l• e a1xo o pretex o '"' vtgwrem a . · 
. ' d J'b ..J d l B gc:ro. pro a 1 erua e, e ventura to ra-
~il, nptrião seus odios p:uticrliares, 
e satisfazião· snas hr utaes paücõcs 7 e 
espirito sanguinario de la troc ínio . Es-
ta indigna, e infernal assoc.Í<H;tlo se 
entregou sem freio nem reb uço a· seus 
excéssos, e certa da impunidade per-: 
petrava toda a casta d'attentados. O 
Governo fingia querer puni·los ; mas 
era o mesmo que ani ;na va os malva,~ 
~os, ainda que mo.strasse desappro-
var estes actos alrocis~imos , sobre 
os q uaes ·mandou por muitas vPzes 
devassar; porém similhantes exterio~ 
ridades s;erviào méram en te paJa illu-
dir . os pouco perspicazes, e masca-
Tal' a affectada ohediencia que aquei-
Je Governo prote!ltava de conlilluo ao 
Senhor D . João 6 ." de gloricza me-
moria. Aquelle l;>ando de sa lteadores 
(mais conhecido com o nome de ba-
talhão ligeiro , e cornnr anda do por 
um filho do 'Prezidente do Governo) 
~rmado ao arbi~rio de cada un,1 de 
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seus membros, atropellou todas as 
]eis mais sa~radas. Não tem ia o ri -
go.r salu.tar das leis, e pot· ~·sta enll-
za se abandonava aos mais IH~dion
dos crimes. Insultava qt,wn~os pro-
prietarios Europeos existiilo n<t Pro-
víncia~ e· os quaes erão maltratados, 

•. ' feridos, e amt><H,' iHlos de morle, que 
algt1mas se etleituár;'ío, e depois de 

· so(J'rerem tã.o mfames excé.ssos erão 
rouha~os , e sómente escapavào á 
morte fugindo , e confiando a vida 
d ' I " . I :lS onc as, IIH.ilt.os ate sem recursos. 
Pócle assevP.rar-.se sem hyperbole, 
que PPrnambuco exisün continua-
mente agit<ldo p~~Jas facç<'!es , mui 
arri scadas em seus effeilci; por cau-
.za das ídPias exaltadas de seus habi-
tardes, que lig;iri'ío uma errada c re-
rigoza ide1a · ao vocabulo liberdade, 
ju']g-ando.-o s)•oon.imo de licença , e 
indo em busca d1~s !a ab mesmo tem· 
po qu e pe rJia, até rnesm,o os vesti· 
gios dalf!JPI/a; e St>m pond erarem que 
t<Úl prove i tot~a é essa liúe1·dade legal, 
que nenh11m Governo justo deuega, 
como perniciÇJzissimo o seu abuzo , 
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envenenada fonte de quantos flagel-
los atormentão a especie humana. 

Reduzida a Província d~ P ernam-
buco a um lastimozo theatro de cri-
mes, póde sustentar-se, que os Go-
vernos que uns a outros arrebatavão 
das mãos o poder, erão, uns desti-
tuídos das forças moral e phyzica, e 
qutros e!il'tavão de mà;os d::.c!as com os 
Marats e seus satellites. Os tumultos 
erão quazi aiarios' e o batalh5o li-
geiro andava mesmo de dia, diva~ 
gando pelas ruas , espalhando o ter-
:ror e a deiolac(ào (a). Erão estes os 

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

(a) Nos motins de !2 e 6 d' A briÍ se es· 
culárão grandes brados de ·-· mata bran· 
co; mata Europco ••• seguidos d'insuppor· 
taveis insultos, que sómente podia tolerar a 
Mnvicção da fraqueza do partido Europeo, 
que não tinha apoio algum. Tão digna de 
louvor é a prudente coragem, como o ab· 
jeclo impu}so que induz o cobarde a oppri· 
~ir seu contrario, quando o vê izolado. Re-
flita-se que em quanto um punhado de Por· 
tugu~zes (o batalhão do Algarve) permane-
ç~~ ~s o~d,en.s de :Rego, se Jimitó.rào os per-. . ' 
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pr.eluclios da scena que ia reprezrn" 
tar-se, e a qual posto não fosse d~ 
manifesla separação de Portugal , 
era., comtud.o, o suçcesso que. a pre-
ced.eu. · 

Jura obe- Chegou finalmPnte a época havia 
diencia ao mui lo es1Je rada prl.o Governo de Per· 
Príncipe ' b Ih · '-' n.am u.eo , ('la.ra a.l .. .Anr ao •:'l }.·stema ltegcntc 
como c h e- :uloptado no Rio de Janeiro; mas o 
fe d.o Po- Prezide ~J.te j-ulg·ou dever revestir es.le 
der: Exe· ado de cer(;as exp ressõ.es a.mbiguas 

1cutivo no e equ ivocas, que posto nilo fizessem 
Bra~il.' he?.itar os hollJens p.ensacLore.s ácer-

ca · da sua conducla , comt.udo en-
gr,davão. os supe1rfici<Jes, que se dei-
xfto persuad·ir facilmente. T e ve lu-
gar a mudança,, l,lJ ~ parada pelo. G,o-
veruo no dia I dP J tÚ1ho, pqrque fqi 
i_nfor!llado, que elo H:lo. d,e J~neiro lhg 
erào enviados soccorros, a 11m de ]e., 
v ar ao cabo a emprt~ za. R~tmida a tro-
pa em seu,s quartei~, e junio!? gran-. 

---·----. -------~. 

turhadores a moyer gue.rrn de penna, e que 
ft~giào apenas ai'Íslav~o. os eslendartes luzi· 
tauo>. 



no BRAztL. L1v. xxvüí. 3ol" 
' 

des mago'tes de povo , foi enviada 
uma Deput:1.ção , composta de pes-
soas de di versas classes, qüe expu-
zerão ao Governo qual era a opirMio 
get:d , que consistia em exigit· se 
pre·stasse ohedienc-ia a S. A. R. o 
Príncipe Regenta , -como Chefe do 
.Poder l~x:ecn livo no Brazil, e com 
indepétdencia de Lisboa. O Gover-
no tingiu rezistir a ·esta vontade, até 
que annuiú a ·ella pot· lhe s'er impos-
sível (assim allegou) contraria-la sem 
pei"ig·o. A chegada da Fra'gata H.'eal 
Caroli'ná ·no dia 3 deu maior estabi-
lidade a este ·sutcesso. Desembarcou 
varias soccorros ele guerra, e oiten-
ta artilh e irus , e tomando mantimen• 
tos · para dc,i s meZf~S deu á vélla para. 
as Provinciad do Nor te, a fim de as 
faz er declara'!.· a favor do Sy!iltema 
r ecebido no Rio ·de Janeiro; donde 
fôra expedida para e·sse tim. 

Assim foi caminhando o Governo 
de Pemambuco, 'e pôde ·ooneluir-se, 
que sua ·condtrcta foi rnadur-au,~nte 
combinada com os aconteci metüos 
q ue podião sobrevir, para jámaiB se 

.r ura ob~o 
Jí cncia · 
sem res· 
tricçàu ao 
Prí ncipe 
H.egenté, 
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e á As· çompromette·r. Jurou obediehê~à . âo 
~~mbléa ·Pí·incipe Regente como chefe do Po• 
~eral_ der Executivo 'no Brazil, porém ma.:. 
Con stJtll• · c \ · N I 
inte e Le- nJLes! ou que esle Juramento nao a-· 
gi s.lativa. · t e rava a essl:'n_da d~ qw~ fôra pres-
Subleva- taclo a El-Rel, e . as Cortes; que 
çào povs- recon h_eci3 o Príncipe como çleléga:-
ta cauza. do .de seu Augüsto Pai; mas que 

reconhecia a autoridad~ deste , e 
acrescentou ol'ltros raciocínios jgual-
mente ma·chiavelicos. Foi esta a bus.; 
sola de seu proceder ate o dia 3 
d'Ag-osto, no qual umá sublevação 
do Povo e tropa originou o reconhe-
círnent0 da autoriJJade do Príncipe 
Regente - , e .da Ãssembléa Geral ; 
Constituit:tte, e Legislativa doBra-
zil, sem restricção alg urna, e inde-
pendente de Portugal. Passados os 
primeiros momf'ntos tl 'effervescencia, 
nos q uaes corrêrão grande risco de 
vida os Europeos , : princjpiou-se in-' 
distinctamente a prendeí· esta gent~ 
paci fica, que foi mettida em- fortale· 
zas, pro-testando o Governo que era 
para a salva:r - do furor rla populaça. 
Mello depozitou o Governo das Ar• 
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inas no official de maior patente da 
l~rovincia , o Coronel Jozt Carnello 
Pessoa , que não exerceu aq uellas 
func(~ões long~ tempo, pois o Gover-
no as reassumiu. 

Não conhecêrão os perturbadores E' sub>ti-
cl'-ésdc ~ntão ballizas algumas marca- tuido 0 

1 (; ovcrno t a8 pelo bom senso. Cada um dos ,. 
b I r N • d . por ou lru ca ~C( :i S c e 1acçoes querta omma.r, da escolha. 

e o Governo foi anniquilado no dia dos anar:-
J 8, e sóbstituido por outro não me.: chistas , e 
nos atroz O'Prezidente Gervazio Pi- o fJr ezi-
res Ferreira~ não se julgando segu- dente cm-
ro se embarco u para o Rio de J anei · barca r ~-

N 11! fi · · ra o H.1o ro; mas s ua oavegaçao nno 01 IDUl de J · , a ne~ 

prosperi como se narrara C a). ro. 

' ---------~------------· 

( á )" N o di::~ C?l 9 e·ntr.ou naquelle porto a 
esq u:ldra rn 11udada do Rio de Janeiro cóntrá 
a Ba hia, ús ordens do Chefe de De v ir.ãu L o- . 
mare , qu e não se a t revê ra a entrar h os ti l~ 
mente na Babia , ond e 1fto p uze ra obslacu · 
lo á entrada d'urn a exped ição que sahíra de 
Portngul. Lirnítárão-se· suas façanha s n d -=s· 
.embúcar nas Alagoas algumas rnnni ç.'ws de 
·guerra, e o ignobil a ventureiro L ailolotw, 
falto de talentos; porein animado-de runozo 
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C!ontesta- Só.rnente ' o Pará ' e o Maranhã:o 
ção entre se conserv:írão fieis á cauza de Por• 
o Gover- 1 ·d 1 tuga , e r ecudrik adherir aos prin-na · or c as , o o o ~ b d o 

Armas do c1p1os que consLJtu1ao a aze · a ID· 
··Pará e a dependtnHfia; cmutudo aquella Pru-
Junt; do vincia nào foi inteir<lrnen.te izenta de 
Governo. degavenças t;"ntre os Governos civil e 

militar , que coutestavão a cada 
passo áeerca de suas diversas attri-
buições, e como cada qual desejava. 
dar-lhes maior amplitude, daqui se 
deJuzia um coutinuo movimento d'at-
~racçào e repuh,ão 1 mui perniciozo d 
uniformidade qqe sempre prezidiu ás 
decizões do Governo , pois quanto 
mais compiicadas são suas delibera-
ções, mais difficil ~ o gyro da ma.: 
qufna adnünistrativa, e por esta çon-
fuz ao acontece muitas vezes disso!· 
ver-se. 

--------~--.,.-.::: ___ ....._.....a; 

espirito de rapacidade. Nas Alagoas seguiu• 
se o me~mo systema adoptado em Pernam-
Lucn , e eft:eituou-sé o acto de juramento nd 
dia ,~8 de .Junho; e soguido da perseguiçõeM 
feita; <t EurGpeos. 

f 
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-·; · :As ·d-emarcáções do Rio Negro ··na 
:Província do Pará, e confinante com 
'o P rotec.tora'to·. do Pe'n.t ·; é q o e deu 
'vullo a u 'm debate dt-! sua mi.t'urf'Z<L 
'<lé faci .l solllf,;ão. Alguns habifanfe·~ 
'de l.V1 aynas. se a\:'izinhárão <ts frúntei'-
ras pel}> !ado d~~ Tabotit1ga, no foí·~e 
·hesp'~whoi 'do Loure.to ' e ·esse àS-
su m pto que devia . term4~ar-se por 
lu eios únigaveis , fez que o Go've{-
:r:Jador --das Armas J.lJo:ira, com ·appa-
-~erl'ci'as bellicozas, -p.~rtendesse dcci:-
{li-lo por vi_a das armas;_ mas ced'e t'l 
êÍ razão, ·depois de ter ouvido 'os pa-
]·ecc:r'es de gente . se:n,sáta. -: 
. Se e.ra . inquieto o est'ado polílicó Encor1tro , 
da Província de Pernambuco não o d~s esqua-' era menos o da Bahi-a, na ·qual os drn• Por-
] t d fi ~ . .1. !II <T IIeza, 
evan a .<?s ~on l\Vao: no auXliO, g_ue e Bra zilei-

lhes prestava .a Esquf.ldra B.taz1le1~a ra. Sue-
( a), que sahíra do Rio de J aneíro ;'cesses qüe 

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

(a) No nio de Jàneiro se tinha abertô 
\1ma subscripção para o flrll de il· expulsa~ 
o~ Euro!Yev5 dá .Bahia ; porem foi "powcó 
av ultada . , 1 

Tom XL v_ . ~ -
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tem lugar . par~ d·ar alento ao partido dos ind_e.: 
n~ Pro· per:tdentes, e expulsar as tropas Eu-
vJnc~a da ropeas que sustentavão a cauza d'e 
:Balua por p ' I 'á r · cau~a' do · ortuga ; mas J se re1ei'IU; que o 
appareci· c_hefe daq.uella força maritima nã'o 
mento da tmha querldo entrar em combate, e 
primeira. que o evitára: cumpre, porem, par-

ticularizar este acontecimento , e 
aquelles que Jhe dizem respeito nes-
te tempo. . 

Foi no dia 4 d' Agosto que as duas 
esq1,1ad:ras (a) se avístil-rão. Depois 
de diversas evoluções , e de haver I 
querid-o t~avar com.I!Jate a Porlugue-
za, tomou a fuga a Bt~~zileira, sem 
ao menos obsba,11 á entrada da expe· 

(a) 1t BtazJieira era composta da Fra· 
gata U n 1Ü.o de 5qz peças, das Corv etas Ma· 
:ria da Gloria de. 3Q , e Libera 1 de ~".L, l' do 
Berga ntim Reino Un}do de 18; e a Portn• 
gueza, das Gervetl~·s Dez- d ~ Fevereiro tl i!: 
~6, Regeneração de ~~ , lles!allruçào, e 
Conceição de 18, e Bergilntins Atu..lüZ tam· 

,bem de 18, e Ptomptidào de 16. llm fu• 
riozissin,lA ren~poféd lhe cauiotl grossa avu• 
ria, .que foi bem depressa i"eparl;\da. 



b'ó naA~r'L'. Lív. x~\r1h. !VJif 
diê~ó ~u~ ch~gava d~ l:is.boa· -éo;i,l 
réfor~os .r'ara a g· u·~r!]fçã18 .Eürop"P~ p 
é reforÇos qu~ chegarfi_o ' t<Üilo 3.

1 tem-
po, ifue nó' Íllesi:nô dià 7 eaÍl c;jué ' s~ 
~,fi'eiú1ou ? de~et~J!Jj~r(pj~- ' s~ · á'pr1oit:." 
márào e'rn( gra'n:dé fotf~á o? I'evánfá-
dos á cidade' ; a' qqal ql1~r·ião' àt'a1c~r 
J1e lo lado. do . rib: _de C6t1eg~'p~ .. ; . M 
mesmo tt:mpo q'u1e aid1àó ~rn· gu·erra 
civil a Ca'éhoclirá J .M;atd'agipe· (à):. 
e os' híg·ates do Reêbncav"õ. Df'stt:~ 
Jnodà derJ o chefe· da E~cf~ti~ra Bra-
zileira cumpriln~nio as' inÚru'ctiles 
que recebêra; e as quaes lhes ím-
vunhão ·qu~ .. ~L~q~_eªsse;, a Bahia' e r< 

auxiliasse ôs levantados .ror todos 0$ 

meios imag-ináveis. Tal foi o rezU'ltà-
do da arrogancia; . ,. 

Mádeira continuava os trabalhos Gerva~io 
das fotli'l~càç5es·' e batt>rias, cuidan- P~res &~
do ao,IJ?eSm<{teírlpo em ' se prover de 1 ·c~ra am-

(a) A n â vegaÇão . dos; dois portos da. Na.:. 
ziue~h e Jàgouragipe, tão iridisperisavel pa: 
Ta a cidade se prover de VÍVeres, estava in• 
terrom!'i.Ja' e tialii se originou a cãh:süa: 

y 2 . 
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)Jt~ü á Ba· municões de todo o genero ·,· . e·ra .in>t ) i I • t ' ~ 
. a ' _e re- cimcavel em se }Jrevenir contra as: 

··bmado · • < ' sl'ladas , ·qne por todos os lados o r.o,. • H ezo , e 
·P. mettido d,eâvão, e e~istia cómo no centro de 

lparn Por· b'ocas vulcanicas proximas n elle, e 
lllgal . q'ue o àmeaçavão d;uma total ruína . 

Aínda que todo o tempo era. limita· 
ct·o para empregâr n'um objecto tão 
pbnderozo vierão acontecimentos im-
previstos darlhe hovàs o·ccupações, 
ti ~ grande importancia , pois esta· 
vão dependentes do juizo que deHe~ 
'O~ povos formassem (a). 

· ( n) O P·rincipe ~eg~Me ordenou ao Go-
' 'e rn o da Prov íncia da B ahia, que Ü z'c s ~·e 
c n1 ba rc•u· .lYlade.ini , e as tropas do seu com· 
!Jla ndo, a liós o c n s.tr~ nge ria. a isso, p ela 
f<mie , pelo ·ferro, \ oii pela mi1eria, ·e <{ Li~ 
11 ::w se lhe daria qu"rtel ,. e Màdá m. r ece~ 
heu uma partec1pação a flle .proptio, diri · . 
g ida e co nceb iua nos m esmos termos. O Go• 
vr rno coinmunicou , o Ofiicio 'ao G<'nP.rii l ; 
1bas co uh eée u qu e não Sl' ria bbedl'c idd; ()! ._ 

J1failáh• J espre:!lbu as am<'a (;as ~u e conti· 
nba , 'é nem se quer quiz_ ouvir fal!ur ~ ai' 
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la,- i ,e ~ntr~tan~o est'reit::tndb o cer~ 
'ço :. a;; equipagPns dos navios- auxi-
Jj,nvà.o. ~S operaçi'íP<;; d~ defeza COln , 0 1 

maior v a lo r e pa L r io t Ío; mo , e em .q.ua q;-
l,Q não ({heg-a'-:i\() d ~ LJsbo;:.t nov.as for-
<( aS rna,riti):ws, l~efo r;Çâr<\Q a t:S<J.uadra, 
a,lgun!3 n.,aviós tr)ercan! _e,s d~ gré).n.de. 
lpt,e .. A cont.in .u~fl. . dt:;~er<(àp d.as :nili-
cias e ~m_pr~g_auos pt!blic~s ( eq _lre os. 
quaes se contavfío qlguqs lYlembros. 
(lé!, CantM<!) 0~ fi u~ d;\:va g·_(ande c ui-. 
dado a. IJ1,ad_t?,irn ·, <tue belt). conht>ci~. 
~ . tendenfi <+ q 11~ o II)f.'Sill<) _ G_ov.er nq, 
tinl1a para, os lev :;tp ladQ,s ,_ kufkncia, 
q ,t~e · p,.atentt>a va n:lo eq,uivoc.afllente_ 
(a . )~. e o~ in.dtt~ia. a. esr)alh<~.rem)-\_ no-. 

~va.~uJl r ~ ~a!1ip. DioÍíJ.·Se rJ.a Babi\l q 11.e es-. 
ta decizão . fôra l()m<l d~ n.q, cliamadÇ> Cl11u . 
de Ledo, qttt! fez depor o lVfini:;tro da Guer- , '-
{~, e nolllear. Npbn:ga .. cru s~u, lugar. . · 

(n) Os . Europem; . fírg~tivos · do H.ecQa,ca,~ , 
vo chegórüo a publicar qne o Gq.VCf}l\l se 1 
comrnu rr1cnv.a. com os ll'vanuidos,,_ e .flze.rão.) 
<;otrlrp. _ elle protestos por perdas e_ rlamiw;;. 
A Í!)S!Jrreiçiw .iaaqgmc tllando, _e Ri<;> Heal,, 
Sergj ppt<_ . e Cotinguibá arvorárão , , por~ e;;.t~-. . . 
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ticia d~ que at;_.~çal,'ião {'S linhas no 
di,a ~2 d'01,.1~ubr(): elles, verÇade é. ~ 
ap,p,a~eci~o, ma,s. fugif(o f>l11 çlebar;Jda-
(b. ~PP.':las a~isla'\'~O as ayaJ;Jçadas eu-
~:o p,eas ( a ). \ 

M~;~.u~':J.Ç~ · Çraçde· ~r~ o ~çthnzi.asJ~Ç) Ç01l1. 
do .M,m,l>- qn,e o P~i~c.ipe. R~gel}~e t~a balh~~~ 
j{{~0d1:'j a- r,.or firçna r ~ i ç? i,pe rid enci,a l3rni li c~ '· 
·' . · d .. e para conse,run· este grande íim pu-JJelro e e- · · e , .· · . · . · 

~· l a ra.~ào '· nh3, e1N obr.~ ~od,o.s os mçws qt,~e .nd~ 
ív~r: m á l de gava a ~lle çonducentP~ . Depo; o. 
~:y e rra à 1Vli~li.stro ~a ç uerra, Oliveira, ~ t~1,e, 
J:c:>~~uga, l_. det~. p.or suççessor .1;.-ui_z Pert;irà dtJ, 

l.Jo.uregrt de So~~.z.a. C~JUl,znlzrJ '· no~ «;>o~ 
para os_ N ~goci<;>s da Fa~~n~l~, o b9m 
Çon,heç.i do J.lfar;~im Fmrtyi.sco Rl·h~irQ, 
q,: A,nd.radl;. ( b ) '· · e irwu rn bi.~ Mqn,~ 

------------~~ 

t empo' o. l'ltendnr,te. da rebçlli ão, ç se tor.n?~· 
~; a da Vfi Z n).a is Ji,llicil. o tra~3porte u}~ vi.-.: ~· 
r c.; • 
. (a) Os, inçlivid:t!QS d.q,Cor.po dQ ComiJlefr 

çi () ·, e pr.in çi palm eo~e .Etn:op,eos p9zeraQ ~ 
(!i s~)ozi .ção. d e Madeira sua.s pess<;>n~ ~ bens. 
ço.1 n k>Uvavel patriotismo. 

( b) lrm.ão qe Jo'l..e Bonijaqi'! a:-./f.ndr,.4d~,. 
ç d.~ 4nlo'(Lio Cq,rlo• •. 
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tene.q.ro e.ncarre-gado desta Secretariá , 
de rtJge r a de J.u.süç-a. 

l{.ezolveu dedar::v· formal:mente· 
guerra a Portugal , e mandar qu.e 
fos::;eru, tratadas como inimigas quaes-
q uer tropas,_ que de Po.rl·ugal foss-em ' 
enviada~ a subjngar. o. Braz.it O De-
(U;eto de 6· u' A gosto é que conii!ilha 
esta solernne declaração, suas razões, 
c a. ~ondu,cta qu.tt d:evião se-g-uil: Oi. 
Depozitariós da Soberana A.wthorid'a-
de. Fez depoi.s um .l\larüf:eslo con-
t endo. u,m~ . exc-ellente- ex pozição aqa-
1yti.pa das cauz.as fJUe havião constra.nç-. 1 

gido o Bra ~·i I a sac~Hhr o jugo das, 
Cor~es. , tend~d?rimei.ro levad,o q..'o au:-
ge 11eu soffrw.1,enlo , ~hamou~ todoil 
oi Braú~eiros ás aFllHlS se1:n, apoio do. 
q,ue o hom,em deve conside!'a r _ma.is. 
aprecia ':d sobre a berra., e deciili u-se O Princí-
a·,partir por-a S. P.:~. ulo, Ollde os ad- ~ipe· part.e 
h-ereo.tes d·as Corl es üohão querido para S. 
d.e nov,o g-anhar, a prep.ondera ~:1cia (a) ... l~aulo. 

. (a·) O Princip.e debellou ern. hr.e ve temQ. 
po. e~t.e pa;:üdo.. · 
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4ntes de se. pôr. a ca.minho ~omeotl: 
(a) a Prin ceza R éa l para prezidir. 
a os Conselhos d'.Esta do; e el e Minis.:. 
t.n,Js, ~ finí. d.e · n ~o ficar h1t~rrompi:: 
d.o o'. cy~pediel!.le' - ~ é\ nui:ljqrizou a; 
fJtJe: d'açordo coip os Mem~t·os da:-
<jUC)Ie~. Corp()S ConsúLLi;~os (~masse\ 
t,oda,l:l <lquc;Jlaiii, . ~~~~di,_J~s: pt:eçJzas. a1 
lJe.m do Estado. ' 

A ppar,e~ .. . ·As Pr.o~in~ias , d0 P.aní e Mata-. 
r :m' no n hão' que ~~·· hav)à<? çonsc:rv ~c! o- ra:-
1 -j n.r.~ ~ ~ <? ci .fic.as f)Q 9wip das tçmpest.ades , 
.Jl,l ;nallhao ···· " · · ' · · · . . . d.as revolpc;,oPs, e de seus ·Juramen~, 
~·~ pnme1- · ·. Í ~ · . ·. ..1 · . · 
j-,1, 5 a-e i·~ · ~s , seu t r ao, Í!:.na men te , · por es-. 
tr1 t~ rH~ d~. t.a é l:C?c.~~' · o~ pi:ÍI~Jeíro~ aba los ; e , 
r~volta. CQ1lJ~lQÇQ!?.S re~QlucJpnJinas. O Go-
:r;~~s~ rd e ~s Ye r.TJ ~) dq P-ar.á , i,nf0rmado do que, 
l!f Ceara. s.e t.ré!fJ?3\?· a · 1nvo~ da independen~ 

c ÍI:l , ' inandon prender. seis pessoa~ 
a 18 de Set~n191:q ( ~) ~ trez, d ':alg u;-

-~-- .. ---------_..;.-· • • ' f .•, l. ~ ~ ~ . .... . \ 

( a) P ~r D{!creto ·<.]e ]3 d' A gosto, dia 
an teri or ao da Sl ia partida. . I • " 

'( b) OCa pi tão . M ór Amandio Jo>.& d' O li~ 
,;ci4·a: l?aniojii, ho'mem r.ico ~ l'ccb·o Rodri~, 
il1tç s Berwiijuçs, pessoa abastadá; Iiegocian• 

;~ • • , • · , ,\ I I'\ 1 • o , , \ • I 
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nJ~ co,ns,ideração '· e · ~s demais d;;1~ 
qu,e. de.vem. ser consideradas co1:n.c,> 
J;iullas na soci edade. Estas pri z õeJ;~ 
~calm_ át:ão a tf'mpes lad e . No lVla-
rÇt,nhão {ÍnhfíQ sido· infructUO~(lf!J; po-
J;elll ~o Cea.rn n_~o existia tr~.n q l,lil~ 
]idade, e estav.a en~bronizado o (u-: 
J'Ot' facciozo .. No dia. 22 de s~~eil: brv, 
J1ouve 1Ún CO,m-b~t~ en.trtt l ,Jlna J)OJ;,. 
Ção d~. Po-yo qu~ baix~~-a *- yilla da. 
l~'ortaleza para a roubar ;_ m~ts op-
J1ondo-se ulna COfl?_panbia, composta., 
~e oitenta sold.<ld'os, , ~orreu algtJm 
san-gu,e de parte a parte;, m~s por 
fim o Povo foi d}!'lJllilrsado, e prezas 
os cab.e<;as c! .~ motim. TayS são as_ 
éonsAquen.ci as que tra~ ZIPQ~ si. a: 
i:nsuboi~dinaçã<_> ~ e a liÇf'I)Ça' verd~-. 

te bvr.ad9r, e homem bem ~onccituaJo, q. 
Esc!ivfto JOsê Anastq~io da' C:umh r! , o pr ~ r
vet50 Co nego Joao ]$apt-isla da Sihq, Ho-
h~rspier.re do Pará, e qpe tanto iigurou, o. 
Ex-Juiz de fóra d~ Mur,ajó, um certqJ/.1·-
CJU~ira, e um abjecto .Procurador de Cnu-_ 
z,as, c)la-mado Matto~, e que fora para al)i 
Çeg~adàd?-• . ··- : · ' ' ·· ' ' · 
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d~iras voragens que tragão as- soeie .... 
da<les , e an~iquilão seu ·bem es.., 
tar. Oxalá que as NaçÕes .não se eo~ 
treguem a ta,es desvarios ! 

'A Devi- A. Província Ci~platina, cuja ·pos~. 

l
zão,de._Yo· se é tão importante ao Brazil, occt.h 
untanos • ~ d M' · · f -r) d' pava é;t attençao o lD.lSleno, .o qua 

J\.eaei b li ]' d . ~ El-Rei rei- tra a 1ava, por conso J ·ar a sua un1ao ~ 
te~a, · ( ~m, contrariada pela O.ivizão _Europe:;t dos 
Mor1tevi., V oi nn ta rios Reaes d' El-Rei, que a. 
d~o) oju· occUj;}avão. ·o seu Conselho 1,\ffilitar, 
r iamento deu o pezo qu.e;. merecião aos aconte-
~~e yres- c i mP.n,los do Rio de J aneüo, e de-. 
-tara a Cill,l· I . fi d r ·· , · c uz1u q· ue o · !1il os mesmos e.ra 
~a de Cor~ · ' . . 
~. ~,~ga~. s~parar o B~~z1l d,e Port.ugal; }nves-

tl'!!.'úU, o eSj)lrito nue ammav~ os sol-. 
,J 'I 1 · • 

dados, ~ çonl;J.ecendo-o opposto á sei-. 
zfto p,Libhcou urna proc.laBHH(i'íO (a), 
na' qual expunha o~ der;radeiros acon~ 
t<.'ci m en tos., e a l i.ga fei:t:a en t:r.e q ua• 
tro Provinci.as, ao qual· se diú~ a•d-, 
heríra I\1on,f e v ideo. L .embrava·lhes, 
~ ne :1 :1 d 11 ui l:i (.; ito J <H]I~!ella 1' r<:J,\(i nc.:ia 
era. d.~vida ao seu. val0r ,_ e· fôra sella-. 

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

(<t) 
' . 

b n ~8 c~e, Junho. 
~ 
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d.~ com seu sang:11e, - qu~ h?Yi~ sido 
pacificad~ ~-~ g4íl.rQeGià~ d~h~úxo d.o 
~y~terna d lifl~gnclndr., e R' e os po.-
derP~ ptfthorgqdos ~ Obt-~ll (a) .pflo. 
c,ontin~ao a ~e?'rr~~s<J. condição dE;! 
ço"cor.rer p~ra qt>sp~daçar íl Monar-
chia, . cuj~ P,ro)3pWh\ade e grundezª , 
clepeqdi~ di! ~W~ ~n.iãv; n"'cox<h~v.a
~hes o jqrant.Pnto. qu~ ti~1bào dado. 
~ prq q~, C~I)Z~ ~e Pod \•g;al (h)~ 
qu,e· deviãp ~~t<;l,Ç pfotnpt.os a ohede..:. · 
çer com~ era d.~ St.H\ uhriggção, ma~ 
nnp,ca: a coo.pe.rar p.dra tf-'re~;n e~átg_ 
p.~laVJ:às ~u.ino~as; e por fim qJ~H:lÍ:
{e.~_tava, que expressassem su~ opi-
•1iã.o pelo orgão. ~~S. corporaç()es, Ç.\,1~ 
io votó. ia consulta.r. · 
· Con:Jtudo nada gôd~ a f'l:l~.rgiq. O B~rã1 
çon~rã a cabaU.a, e ? intriga~ que de Lagu 
surdamente maqrJinavão até que na nba~ 

. d · · j ' 1i'Ã dona a D1 
~em p,engo pu ~s_sem ançar yra: a vizã-o , , 
...._...._ _____________ _ 
. ~~ .. ' . - ~ . ~ -

(a) Depntndo. ~s Coi'les,. nomeado por 
~<;mtevideo, e q1,1.e por •or.d~m do J!rincipe 
J;tegente flcára no Rio de. Janei~ç. 

( b ). ~.n~. 2_(), iie l\1a~ço de 18~1 .• 
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põe-se á m,a.scara. , I-ndivíduos da maior _jer·ar~ 
t esta Elas çhia estavão ligados J?Or interl:>sst>S: 
Btrop~sl . ÇOJltra a op.ütião dos. soldados E11ro-. 

raz1 e1ras . t• ~ . . 
para a ' pe?s, q_ue perzrs, 1~0 em seu pmnei-
ho~tiláar; fOJUCa.rn,ent0..1 e :l SQ,à testa estava ~ 
pore.-J), el- Barão, de Lagu_oa , con.tra o q u n i se 
l~ n.ão su- sl,lsp_eítava , mas que eJ;teobri.a SLHt. 

Cu.Jlílb~. cond-ucta. com mysteriozo véo, e qu er 
fez 1ubir o n.omero de seus partida-. 
YÍQS ~ f:<,tl· ponto, que Se julgou corn. 
furças' c a pazes d:e p~aticàr sen:I re-. 
buç·o, ~·- sahiu no dia 1. l: de Setem-
bi;p pam Canelones '· J:u.ga1: ~ 8 le-
gu,as d·e Montevid:Po , e aonde se· .. 
a.c.havf'ío, ~s tropas Brazil e iras., e deu 
por pretexto que ia fa:t.ê las -retirar.. 
pnra mais longe , a fi'1u d'·t>vitar _os·· 
conflictus' ~ m'all es q ll l~ podi;lo se::-
guir-st? da s.ua proxiniidade com o~ 
sqldados de PortugaL 

r _. e modo de p roceder ori-g.· inou 
mnitos discursos t~udent.cs -a decr- · 
frar o en ig .llla da cu~clu~ta do Ba~ 
rã_p, qtte a alg-uns ainda pa recia du-

. vido.za; mas no dia 1·3 fi cou ell~ 
evid.enle pe la ord'f'-t.n pQr ç ll.e expe-
d ida ao AJudante G-enei·al, para dar 
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."(;tlmprimento a um Decreto 'datado 
em J 4 d' Agosto, .pelo ·qual mapda-, 
~a o Príncipe Regente ~xting-uir o 
·conselho Militar , e dar ha1xas a 
quantos soldados e o15ciaes inferiores . 
a·s quizessem ·. O Conselho ficou irre-
7.0luto sobre o qtr~ I!Je cumpria exe-
;c 11 t<t r , e se,, cer li fi col! cl e fJ íw n res-
F(~ iLo do B:üão se tinhão lórnado t>1il 
ax iomas, as anteriores m~ras hyr'ib-
thezes; mas decidiu-se . a sujei!àr o 
a_ssurnpto á deliberação ele fjll t:" lll ?t'-re-
zentasse o voto da maioria das tro-
pas áuerba f)'uma materi'a tão trans-
çendente. Debateu-se b poilto ; ·e 
quazi to.dos Ca.) a q~em se st'Jbmel-
t~ra a dJscussfío do objecto, signifi-
d. rfío, np cumulo do enthuziasmo; q,ue 
j:imais coo!llentirjào tiyesse efleit? o 
Decreto) nue EÓ obedeceriâo ás Or-
\'k n-; d' E!- Hei , que a medida era 
(laiu noza e inapplieavel, e qu.e a Di-. 
yjzfío estava prompla a derra'mar .o 
seü sangue,' para sustentar a gloria 
do nome Pottug·uez. 
-~-~-----~--~-~~ f . ~ . ' 

. (a ) 1~t:quen~foiae%ccpç(w., · 
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O Barão indignou-s~ sobrftrilanêt~ 
ra, e prote"tou cunstrailger pel'a for.;\ 
'«ta CjÍJ€ffi St' fll''g"áVa a adllerir de borJf I 

~~·ado; Cuidou l..:·go e'liJ1·hmir o maior 
.l;umero de tropa& possi'vé)' , é não 
confiando ~;óménté tl'as an11as o bom 
réz:ultado ~le st>us iril1éhfbs, iléixou a 
Farte mais éspil'lhóza dó plâno à car-
go da intriga ' tão sagaz' qti'e até 
pôde conseguir accésso entre a-s tro-
pas Eurort>as; E estas· (que· se éom-
punhão (em M'onteV'ideo} de ~ régi-
mentos de cava llari'a; 2 d~ihfa'nteriá 1 
e um corpo d'arl-i·l·hería· ) sê achavãq a. 
distanci::t de 40 legoas · do~ 2 batalhões 
de caçadores , cüja t:omtniirticaÇão 
inip~dia . o pai"tidb ' Ameridi'ilc:P, para 
ÓS dfiixar em trév'as, a.Lé que a sei! 
sírl v o (a) pudet>se de~tc'arregar o gol;. 
pe. 

. .. . -' . ., . -\-' . ... . . . ..... -· 
~------__.,.......--

·c a) Este mesmo ptinlwdo é:l'homens bra .. 
vos encntif'cido.s (a tri11ior poit~) entre ~sfao 
digas do campo , com as éicatrizes mi:morano 
do ~e1í val(jr na guú'ra Y' eninsulrtr, contra: 
os mais aguerridos · soldados· do·ntalior' bcmem 
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O Consélho era grato aos senti-
'm·entos que de continuo lhe testertlll-
nhavão, e procurou correspon dt>r á 
nobre confiança, que a Dlvíúio nl"l-
le depo:ú tára , ' salvando-a de .riscos , 
tão imminentes, e at~hando recursos 
e meiôs . Mas a quem recorretía, em 
regiões tão ]Qnginquas, separado da 
l"'atria, e rodeado . d'ioimigos? Que 
expe,dien te lhe sei'ia ptoveitozo? U n~ 
tmico : o de reclamar de li!JaJeira a 
coadjuvação, pois d·efendia a mesn/a 
cauza n' uma Provinóa , cujos lm-
mens pec uniozos tinh~o por diversas.· 
vetes feito brilhar o mais heroico e 
genProzo· patriotismo. . , . 
. J)artecipou; . por consegüi.pte; o O Con~~ .. 
Const>lho M'ilita.t ao G-enPral i11adeí- lho Mdt-
ra' {]LIO as circú.mstanéias da Div)-' t~r.da Di-
~ ~ • 'I . • . VlZao pe-

rtao eri:\O aj maJ.s apu~a( as e cn.tl~a·s; tle soccor-
l.bas que sua ln~reptdez · reqUJHata; rosa 11du.-
})oi.s á custa dos maiores sacritici'os deira. 
conGetvaria o lustre do nome Portu-, 

~-------· -------------~· 

qüe aponta a li i si o ria moderna; e ri! temi-
do ; aimla· que· Ít.oL:~do. 
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guez, pela pratica das virtudes guer.ii 
reiras' e civícas' cujo brilhantismo 
_pertendia delürpar o súborno ' e ,à 
seducçãó; (jue d'ezejava (no .cazo ds 
vir a ser víd.ima d~s priv~ções CJi.ie 
á ameaÇavi'ío) sáber se podia contar 
~om auxilios C)Ue a púzes~em a salvo 
de tàó gí·aves darnnos . .Meilcionou os: 
'odcouos de CJUe · .areceri:'io; dioheird 
para prels, e soldos, cóntribuido men-
$alrrierite; urna e~ribarcação de g:ue'rra,. 
para qüe, unida coin a fragata Thetis 
c'jl1e nàque llt~ porto se achava surta; 
podú g-aranti .Jo d'llln bloqueio s~ 'o 
Governo es tabelecido no Hio de Ja.:. 
n 'eiro o ordenasse (a)' e se' aconie-
cenúo exhaurit'eh1-se todos os meio~ 
àe Coll's~Í'vação , Jioderjà esperar a 
promptificaçãGI de t.rahsportes , que 
os cortdt.lzissein á Bahia. 

' 
~~----~---· -------~~ 

(a) po Rio de Janeiro sahiu i.Jma ex-
peâiçãe composta das frng·atâs Reéll Caro]i.; 
na, e União, e ela corve ta Liberal, levan-
dü co mo lumsportes quntro nuvios parü fa -
zere m embarcar para Li>boa lai trop;~s Por<> 
iug1Iezas, que guarnecião Monlevideo. 
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iJ-Jadeira cumruunicou imm ed iata- M adeira 

mente es'te officio <·O Corpo de Com- Ci'> r.~:n~ 1 11.i-
. · I · cn o offic io ' lm e'rew;· e o exlQrtou a que c0nlJ- 1' C ·. uo onse-

·nuasse a da r as mes mas prov :1s de Iha · ,Cór-
patrioti s mo. que até en tão lllani fes l;Í- ·Jo u~'C 

'A' 11 ~ I r a . que a corporaçao prestou g P- Com!ll e r-
i1f> ruzamente todos <5> soccot'fuS q ue 'Cio . Deci-
se lh e exigírão. , zâo 1les te . 

Am anhe çeu b dia 12 d ' O utu b ro A'ccla nHl• 
df> 1822, um dos mais 1ne mo r:nei; Çi'to do 
nos flls los Brazilicos, por se r :tecl a- l~r i ncipe 

· ma do o prime iro Soberano ürde11e n- h egt>ntu 
cl . .•. c olllo Irn• .· e nte naquellas vastas r egroes '· e , do r 

··exaltado á ca thegoria politJ ca 'o' 1m- ~~·lka zil . 
·perador. Tomou todas as medí das ca-
p azes de o conduzirem ao se u ti m, 

' e procurou remediar os inalles que o -
esl ~ do de divergencia d'opibiões oc• 

.cazwnava. 
· . O es tado de guerra em que o Tira.- Drcrr to 
zil ~perhJan e> cia com Por tu ga l , fe.z admilli n-
lembt·ar o c~ir~ito d~ repreza li a , e do ~od~s~ 
·como é de Direito beiiico, q ue (g·uat·- rape . · 

- . . . ~ Lra n o· eno 
.~aJos os pnnc1p1.os salutares uo de noH~az il ,, 
_Gentes estabeleci das e m o na l un d , ea uJ!men· 
e a pró da humanidad e ) se procmetn ta udo os 
faze r damno mutuamente os adv rtrsa.- d irei tos á~ 

Tom. XI. x; 
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producções rios, por esse motivo o novo Impera;; 
porLugue- dor promulgou um Decreto, que ti-
zas. rava ao cornrnercio ,Portuguez todas 

as vantagens de que gozava, t>m pre-
juízo do lmperio, e rendas publicas, 
pois de certos gen4:?ros estrangeiros 
havi:t directa ou in.direct.a prohibi(Jio, 
admi'ttindo-se as mercadorias -, e pro-
ducções portuguezas, umas com ab-
solu,ta i1zenção de direitos, e outras 
com diminutos. O Imperador quiz 
remover estf?s em haraços , e~tirp,ar 
abuzos , fazendo gyrar a rnaquimL 
da circulação mercantil sobre lumi-
nozos_ princípios da franqueza de com-
mercw. 1.1 

Ordenou (a) que todo o rapé es-
trangPiro fosse admitüdo a despacho 
nas a·lfandegas dosportos dolmperio, 
p agando os direitos de 24 por cen1o ~ 
exceptuando porem algum d'indus-
tria Jng] ,~ ~a que possa haver, o qurul 
pagaria 15 por c ~ nlo na conformida-
de·. do TraLo.do de 19 de Fevereiro 

--------~-------
(a) O Decrc\o é d€ 30 de Dezembro • . 

\ 
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de 1 s 1 o ; que todos os generos de 
prodrH·(~ão, pescaria, manilfaetura; 
O!l Jndustria. PorLuguezq, import<HICJs 
em na vios, e por conta d't>stt·an'ge i-
ros' pagassem 2-t rór cento' él s imi· 
lhança do praticado com todas as 
Na<:ões, e que os generos eonheci· 
dos pela rlenominacão tle lll olhados, 
como, viuhos, azeites, a~·uas arden-
tes, licores, viHagres, fussem obri-
gados a pagar nos pot'los do lmprrio 
os direitos de importat(i'ío estabeleci-
dos por uma· tabella junta ao Decre-
to (a). 

(a) Era a seguinte : vin bo t. in to dequr>l· 
.quer denominação' ou pai/.' por pipa ue 
180 meJida~, med ida do lli o de Jiin< ;i:·l~, e 
seg uindo esta propo rção nas outras :rltiindc-
gas • . .· . . . . . , , . ] -i/000 

Dito branco de qua iCJuer denorninnção, 
011 paiz secco ou doce, P?r pipa de 180 me-
didas na forma d.i ta !24000 

Azeite por pipa na forma dita 7500 
Vir1i1gre., idem . h . '2 -1.00 
.A gnas n rden tes , idem 36000 
Licóres· por pipa, i~em • · 36000 

X 2 
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, Licença No rnesn1o dia em que fui expe..-
: p~~ra oar- tlido este Qt"eN.>to, s~ hiu um Alvará 
rnar.o.enlo de Regirne~ to, -para que qmto B ra-
de Cflr.;a- . 1 · · d 

? I eJros_ COillO esll'é.1llg~~ ~ro~ 11 u essem 
TIOS COI1 · 
tra 0~ nu- arn1ar co.rsados. contra o · pavilhão. 
-vios ['or- Porl11gu.ez, e suas propr iedades pt.l-
t \lgll ezes , blit.l ~S e parti cu,! ares:· V çJou Iam bem. 
probil>i.</ l\) a :;abida de nu.n-íer+Lr io, e prohibiQ 
(lç sabida sP a.ssign:ls&em p&ssaporte~ co'm desti-
(lo. r11~1n. e - }J l 

e .oo ]H·Ha ortuga, . . 
HI~IO) ) 1. J• - 1 or c 1versas vezes se tem {JJto. 111-'g ao-sc. J 

pa,;~a po,r - que o esp írito pt)b lico das. P-rovincias. 
' ~" s pafa ex 1s tia CO illO \:'Íolentado, e por esta 
J'o,rlugaL CéltJZa cum n;1aio.r Ç"'U1:ito se deseJ;Jvol-

ve u.' Cowtndo a PprnahybÇt procla-
J~ Parna- mou no dia J 9· d'O~ubrci o systema 
l_Jyba pro· da indPp.endPnç ia, e,,<:penwdo que o 
dama a, ' 
indepen- Mal\u ilJ:!o, 0 l~ i au hy seguissem o seu 
cl çncia; cxcm,plo ; m?~s , pe lo. cootrario , o~ 
•H,a5 é sup.- Governos. d.estas J;rovioci-as d~rào as, 

V i~tb,o tinto ·,, ,, indo E'CJ:l gn rr,afas, por. du-; 
zí" - . . . . • · ' . • • • 4-00-

Di to lHanco • : • ~ • 800, 
Lic;ores , ou agua i1 rdente, viHdo e~11 g<lf· 

ra fn s:, pol" Ul,lZÍa uo~ 
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mãos para su[ocar .á nascença este ' planta•io 
brado , que parece participar das este g~llo. 
proprieclatles da materia elt:'ctrica. 
Do Maraobfío sahiu um destacamen-
to de 40 horx\en~> para as f'arnélhy-
bas, e deu á vélla o herganlim de 
guerra Llfante O. Miguel, para blo· 
q uear os levantados ~ estas opera-
ções erão execufauas de cO!llll1uriÍ 
acordo com o Pia11hy, .que coadjl!-
vou a empreza. Os levantaclos ape~ 
nas avis-~árão t'Stas forças tomárfí.o a 
fuga, e a tranq uillldad.e ficot1 intei-
ramente rest<dwJ.eci da. ü' Go,verno. 
do Maranhão fortaleceu algun..; pon~ 
tos do interior, com artilhería e lro .. 
pas, e mando.u que se fosse. •collocar 
em Aldêas Altas Ulll forle desta c a.-
mento de tropas de linha e milí aias. 
O Corpo de Commercio, quazi todo. 
com r .osto d' Europeoi, não se poupa v a 
a sacriticios. 

O cerco. da Bahia se f1JÍ cnóa vez C'be<Ya u-• o 
mais augnúmtando, desde- f(UP che- ma nova' 
géi-ra o avpllturt>iro La!)(J§our, e IJ1rt- ~xpedi~·ào 
fieira, j ;í desconfiava d!! pod.Pr ('On- a B,dJLn~ 
servar a praça, quando no dia 30 cl.a--
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Outubro deu fundo a expedição, com~ 
boiada por varios navjos de guerra, 
que ião reforçar .a esrtuadra. A tropa 
(lesembarcou no dia sf'guinte. No dia 
l,l ' féz Madeira atacar os levantados, 
e .os constra.ngeu a fugi1· com grande 
ve rda (.a). O combate mais conside-
ravel foi o que se deu no día 26 de 
Dt->Zf:'lllbro, no qual perdêrão os ·in-
(lependentes m.uita gente ~ anilhe .. 
l'ia, bagagens, etc. Labatour ficou 
~ ntregue á dezesperação, e procurou 
<lesaiogar a sua raiva, co\n assassi-
J;Jius, prizõ~s, e roubo.s perpetrados 
elll indefezos EuroReos. , ' 

Pe!·nam- A renas chegou a expedição á 
~ucn é blo· .Bah iá, foi incumbido o Capitão Te-
~111 e"d.o por ne nte /zúloro Francisco G1-limarães, 
1ltll fl força . l · d C IJ ·, ... commanc unte a orveta nnceza 
~fHoi'ILIITiil ~ 1 • 

. i'urLugue- ~,eal, d(" ~ r com,esta, .e CO\D ad~n~-
ita, 11llllndfl Dez de l'evereno, substitUI-

da dt?pois ~ pela Calipso, d'ir bloqueal' 

\ 
(a) No ataqHe do dia 3 de ·Dezembro 

ta11Jhern forão baiidos; ma~ nem fJOr ioso a. 
in~urreiçào 'G!irninuia. 

\ 

\ -
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u porto de Pemambuco. Este habi· 
ii.ssimo · official desempénhou · a sua 
commissão corn grande corag~~ rn ~ 

·prestimo, impedindo a entrada de 
quaesquer reforços, viveres, ou ,mu-
nições. . 

Toda a Província de Pernambu-
co, e o tel'l'itorio immenso que lhe 
:fica para o Snl até á Bahia, e para 
o l.'iorte até o Ceará estava em guer-
ra aberta com Portugal , e sujei-
ta ao novo Imperadot· do Braz!l , 
que foi solemnemente acclamado no 
dia 8 de Dezembro (a), arvorando-
se no dia 15 a nova bandeira, passo 
que foi contrario á opinião de Pedro-
zo, Governador das ArnJas; homem 
Ji>erspi,caz , e fino , que impedia , 
quanto lhe era possível, os ~xGéssos 
dos anarchistas, e (jUe suavizava os 
maHes que 'soffrião os Europeos, · vi-
ctimas do roubo, e dos mais crueis 
tratamentos. Por esta cauza era con-
tjn.ua a er~1igração para o mato, ou 

----------
(a) Em femambuco. 

Estado 
político de 
Pcrn;~ til· 
buco, e 
dns Pro-
víncias 
confinan-
tes. 
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para a Europa, de modo fJUe vlllas· 
grandes, e mui importantes se vii'lo 
(;o mo dezertas, e mergulhadas n'u- · 
ma especie d'apathia. 

Os Depu_- Veio, dupli-car esta agitação ache-
t?dosfug·l- gada dos Deputarlos Brat..ileiros, qu~ 
1
1':_obs de tinhi'ío fugido de Ltsboa, l'! os quaf's 

J i, o a . I . I I" . ~ 
chegào a pu

1 
r .s?a

1 
s JC e1afs e~a tat

1
1SSllTHIS tao ~~-

l'ernarn- lll E'CI< os, e ·amtgl'!rauos se tem rf'l· 
buco, e to. D'entre elles p:íncipa.lmente Ba-
exhortão rata, e [Jino Coutinho, não guardá-
o , povo _a rão nspeito e consideraçflo aknma, 
a~abar antes pelo contrario, céo-os e desorí- · 
d uma vez d '"' , enta ~) s , apenas puzt-rão pe em ter-·oom os , . 1. 

rPortuuue· ra, comrneçarão 1mme< latamente a 
t ze~ E~rQ· inflammar os animos da populaça , 
peos, a m0LÍ na ndo-a contra os Port nguezes 

Eu ropeos, que pintavâ.o coa.1 as mais 
neg-ras cores, i'nduzindo a a que não 
]hP.s ponpassem as vidas, pois seria 
loucura ser . humfl.no com , qu~m · por 
tanto tempo a ly rannidra , e que 
lhe perle n d ia nova me nte lançm· os 
fprros : protestárão contra o Guverno, 
se este- n:l o adaptasse medidas viga-

' rozas, f' não. se prevenisse contra o 
aLa tlue d'uma e:_xpedjção, c1ue estava 

I 
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a dar á vélla do T éjo, e compos ta de 
~ 1$ hom e ns, á cj ual cumpria n;io ced~w , 
mas .sim rezist:ir por tod os os meios. 
Estes discursos que · l'f'SflÍ r;\\' i'lo san~ _ 
gue, e proscripções , lwm dilu a e n-
tender a Moral, qu e e nnobrec ia se us 
Authores, homens que por cobturne 
e principias_ vociferão uoutra qua€-'s-
quer authorid a des, e C)U f' jul'gA'o ab u.., 
zi vo e despotico to du o poder que 
não se concentra em su as mfios , ou 
nos indivíduos do seu cirqdo. Impe-
rante algum rleve confiar em tão per-
versos instrumentos, promp los a era· 
var buidos punhaes no coração J a-
q uelle mesmo Monarcha , que libe-
ralmente os enche de beneficios, ·e 
que se o ádulilo é para me lhor o atrai-
çoa rem, e n~ is a seu -alvo ~r r e rne
çarem no precipício. Infe liz a }\; ação 
que entregar seus d est inos em tão 
indignas m:los, prompl.as a tudo sa-
crificar a se us interesses, e que só 
aspirão a enriquecer-s i" com os des-
pojos do homem abasta do € probo. 
:Volhee-se a Historia c SP IJS Fa~los, e 
con~1,1lt~dos pelo indi.vidu.o pt:'nsador,. 
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nos convencerão de tão manifestas 
verdades. 

· As apostrophes profPridas por 
}wmens a quem os Povos tinhão t'tn 

hpa conta, produzírào o dezf:'jado ef-
ft>ito na plebe brutal e seduzida: a 
situa(;ao dos infelizes perseguidos 
peiorou, e as desordens continuárão 
coii'J pa.sruozo furor. Propoz-se imroP.- ' 
diat a menl.e um recrutamento geral 
para ambas as linhas, pois a força 
anHada que oonstava de 900 praças 
devia se t· posta em estado de comba-
ter, o que se torna v a d uvidozo de 
hom exilo , porque gente bizonha 
pouca ou nenhuma reziste nt:l-a podía 
faz~r a soldados aguerridos. 

Pedrozo fez urna g-rande parada 
no dia 15., e, nesta occazião procla-
mou a seus soldados , annuncian. 
do-lhes os riscos que iáo correr, e di-
.zendo-llleb, que era tueJ!1or ser es-
cravo dos B a rbarescos, do que dos 
~Jorluguezes ( <1). 

(a) Ilo.uve Per!1ambucano, que se !em-
' 
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Desd·e que se proclamou a ::;ep:i- O Ga~iÓ 
r-ação dos dois reinos, houve muito nele 

HiodeJa-rnais uniformidade nas operacõe111 do . e · netro s 
Govern(} (a), f)lle S<! entrt>gou dPs- occupase-
v-elaJamente a executar quantas em -, riarnente 
prezas de .m·or~1f·nto podiiio trazer em firmar' 
com sigo os dezejados fin,s; n lVJ a ri-. o novo 
nha, cujo augmento e p·rospNidade sy5tema. 
tão aonexa ~nda com a grand\!la d.'u-
lna Nação a~ricola, e commPrcial (b ), 

-----------------
brou de lançar mão de todo:- os Portugue-
.zes , corno' em refens , para lhes dar a 
morte no cazo d'~pparecer a expedição, e 
esta alrocissima lembrança foi posta em 
obra, e oll infelizes seritto victimas do des-
enfr·€ado fuHH d'uma populnça indign-a, que 
se abalançava· a todos os excéssus, sem te• 
mer u,; consequencias • 

. (a) O Imperador fez grandes reformas 
n tt sua caza, e mostrou extraordinaria acti~ 
vidJ.de. I'nstruiu-se na tactica militnr, e co~ 
mo é dotado d ' um temperamento robusto, 
ü ~e costumou rlC'sue os mais tenros annos 
ao clima do Brazd, supporta facilmente to-
da a es'pecie de fa'cl igns.-

( h) Basta qtt~ se abra uma Cr.lrla Geo• 
~rafica ' pnra SP. conhectlf. <{UàO necessas 

'· 
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mereceu a atlenção do Governo; ê!li.; 
tava quazi anniquillada, mas foi te· 
surg-indo de snas mt>smag ruinas. 

·O import.anti~simo acontecimento 
que ac;1bava de ler lugar, dominou 
todos os espiri tos' bem que com ar-
postas sen8açtles, mas pouco tardou 
sem flUe tomassem nova direcção; 
pois se conheceu a absoluta precizão 
,de firmar o Systema sobre bazes so-
lidas, e neste ponto projectou o Im-
perador coonf'rar sinceramente com 
a Asscmbléa Le~· islativa. Não se pó-
de duvi(lt.tr que houve divergencia 

-----------------
ria é ao Brazil uma boa Marinha de guer.; 
ra, como apoio ela mercan te. Suas costà'1 
immellS!lli 7 a c<:5rnmunicação d'uma; Provín-
cias com outras (tão difficil pelo seu estado 

- desligado, e por sua diminuta povonção) 
tudo reclama do ~oberano clo .Brazil, cque 
dirija sua altcnção a ·e, te essencialissimo ou• 
jecLo, e tanto rnai> facillbe ferá eleva-lo a 
um gra•1 ~uperior Je prosperidade, quanto 
melil0r póde prover-se Jas m11is pteciozas 
maJeiras 7 por governar o pzoiz mais rico do 
mundo, ue;te, e n'outros generos. 
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it'opiniões, como é .d'esrera t· quando 
se destroe uma maquina pol itica pa-
ra se reconstruir outra ~obre seus 
.destrocos. 

Da· uniaõ é que nasce a força; 
este axioma político é que deve ser 
~a bpssola da conc!uc'ta do Imperador, · e 
9 fa,cl1o que esclareça seus passos para. 
deix~r ,apoz si um nome memorave!-, e 
felicitat· as gerações Brazilicas, pre-
zentes e futuras. Áisim corre,:poncle-
rá ás esreranÇns d~ seus b-tbit-ado-
res , e trabalhando por lh es dar uma 
legislação snbiamente mfditada' que 
sirva d'escudo ao cidad .\lo ('Ontra a 
prepotencia, chamará ao Brazil utn 
sem numero de colonos, qt~e deixa-
rão rPgiões ingratgs, terrenos árillos·; 
para fixarem $eu do.micilio nos deli-
ciozos paizes do novo lm perio (-a). 

·------------
(a) A falta de povoação é um dos obsta-

cu los que i1upede lll que o Brazi~ dê P?S~QS 
lde gigante para i'\ civilização c t•rOS!J(' rida-.. 
tle. Emh;1raça as 0perações do go verno, e 
f!ào é menos noc iva Jo que a distuncia cou• 

' 
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-----·-------
sideravel que existe entre as , cidade• mais 
importantes, e as difliculdades tde que a na .. 
vegaç~o das costas 'rodêa as communicações.. 
A funesta r ivalidade, que a réllâo deve fa~ 
zer acabar, mas que, ainda existe entre as 
d iversas Províncias e Capitaes, é igualmen~ 
te perniciow. Cada capital reclama parà 
~ti as vantagens da poziÇão, e dez~jnria ver 

, Q jlUthoridade suprema em seu seio. 

F1M oo ToMo XI.· . 

\\ 
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INDiCE 

Do que. contem este VoiiLfn~: ' 

LrvRo XXIII. Recuza Él1-·Rei' acécder 4s estipilÍa-
ções da Convenção de vintt e cinco d' Abril' de mil oi:• 
tocentos e dezesete fui ta peJas g·ra udes Pótcnci<\S. h·g~ 1 

O Governo I)ortuguez pt'omove a cu ltura da !{ui v a, 
e do Pastel. 3 
~ Facilita·se a· communicação da Bahia com Minas 
Geme~ · 4 

Lotd .Cocktane dá principio a suas bcllicas opétaçocs 
t'hár itimas contra os· Hespanhoes. 1.3 
, Viagem phyiC?,zofica do Barão Alexamdi'e B umboldt, 

protegida pelo Rei de Prussia. 14 
.Em preza de · desctibrimento inaLsucced ida. lá 
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se medíra um arco de' meridiano. 17 
· Carnpan·ba entre Bolivat e Morillo. . IS 

Novas leis f~:xando Vlilrios pontos tlf' legislação. ibid. 
A ,Princ'eza Real dá· á luz uma Princeza. 19 
Erecção a c no'vas V i lias no Brazil. . l bld. 
P __.., A. • , • , rosegue a guér:.·a com rt1gas, e raciOCina-se acer-

•a della. 20 
Concluem-se utna esttada da vi lla de Cé!tnpos para 

o R i o de Janeiro, e outras obras de reconhecido pro-
veito . ' ~5 

:E' favorecida a A~ticullilra das Mim~~. ~9 
Z'om. XI, l" ', 

1 



• 
33& I N :p i c 'É~ 

I Promove-se a emigração da Suissa, e d'outras pnf; . 
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. T1 ibus sel v<Jgens a·inda assistentes no Brazil. 39 
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Successos da gnerrà com Artigas. ' GO 
Propostas do Governo Francez ao de Buenos-A vres 

sobre o estabelecime~to d'uma Monarcbia naqt:ellê 
paiz. 61 

Jtevoluç5:o ~m Buenos·~yres por est'e mesmo mo• 
' tivq. 66 
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~obre a adrnissã.o dos colonos estrangeiros no Bra.• 

zil, e me thndo de se promover a eruigrnçõo. ibid. 
E stado do Comrnercio, e da Agricu ltur,a Jo Brazil. ,8~ 
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Signaes manifestos de deSCOiilentamen to no Hio de 
Janeiro. ~30 

lnstalla-se um Governo roPvizorio na Capital dt~ 
Minas Geraes. - ~31 
. Revolução na Bahia para nomea r out ro Governo. \23!2 

O Governo de S. Paul" pede ao\ Priucipe, que não 
çbedeça ao Decreto das Cortes, que munduvào regres• 
Ja-lo. ~41 

Lnn.a XXVIII. O Senado da Camarn elo Rio de 
Jan~:iro, e varias · camara~, pedenJ at• l>rincip.e H.e-
gente, que nãQ saia do Brazil. J\ unne n esta roga· 
tiva. ~4·9 

A Divizão Portuguel.a auxiliauora LnrrJu DS armvs, 
receanJo ser desilrmada, Lev<•nlamen·lo em massa con• 
tra ella. ~5· :1! 

O Príncipe pede auxili0 de tropas aos Governos d~ 
S. Paulo, e Rio Grande dn Sul, e toma outras m edi-
das contr~ a Divizf10 auxilindora. 02 51$ 

A tro.l?~ Porlugue~a sahe' da barra do Hio de Ja-
neiro. . · ~57 

Reflexões. sobre estes successos. ~58 
Eleições das Juntas Provizorias na Bahia, e no }fla• 

r~~1uão, ~61 



I 340 I N n 1 c n~ 
. ' 

Dislurbio~ etn Pernambuco. ' ~6'!. 
A Esquadta Portnguez12 commandada por Frf)ncis~; 

M1xirnianó, dá fundo em P<:! rnarnbuco, e o novo C:o-
, vernador qétS Armas desembarca. '!Z64l 

J'/Jotin~ popula res nas !>.roviQ.cias do Rio Grande do 
Norte, e da Par01 iba . !Q67 

O Brigadeiro Frálas recuza. entrPgar o Governo das 
.Armas da Pro.vincia da Bahia ao Bri.gadeiro Madára. 
Os partidos se bos lilil.ào. · ~68 

A guarn ição da Bauia. é refo~çada. rt477 
Levanta rnent·o no H ceonca v o, da Cachoeira, e ou.-

tros IIJgares da Provinc'i:h rt479 
1
Q P-ríncipe ll cg-enl.e CDnvoca para o Ri~ de Janeiro um 

Conselho d<~ Proc>Had r>re~ Glas. Pro v incias do Brazil. ~8.~ 
Outras Providenei as. ~8[) 
A exped ição ás ordens de Fran.cisco Maxitniano an.: 

corou no Rio de .Janeiro. , ~86 
Alagou;, P<~rá, , e Ma~anhão. recu zt~n oiWclf'cer ás 

orpens do l-t ege11te., P<>rnnmhuco se expn~ssa amb.igu_a .. 
• men.Le, e ns demais arlb erem ~ e lla~.. ~89 

O Rt~_ge11te parte para Minas,_ e S. PauL>, e dehel-. 
lu os partido;; qne lh e e r:tO co1llrurios. \29~ 

O l?·nncipe é acdalfl.ado De(ensor Perpeluo doBra-
z f. . . \29<t'. . 
. O Se-nado lhe pede- a convoeação. d'uma Assembl éa 
L ;egi :; lntivu. . ~93 

· Con-ti n(:a a Província de Perna~nhnco a ser deswl<'l · 
d~; pela an.a rchia. Mall e~s c'a,uzad_os pelo çh<;~n;Jado B;J.~ 
t?r llt i't" li geiro. · ~96 

Ju ra oh t~<.Hc~1ci :1 :n Pr'l nci r e Re.;•Jnte COl~O chefe Jo. 
P, dr:r Executivo no R:·azil. noo 
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.Tu ra obediencia ·sem rP,t.ri'Cç5.o ao Príncipe Regen• 

te? e á .Assembléa G eral Cousliluinte e Legislativa. 
Sublevação por esta cau;:a, 301 

.E' substituído o Governo por outro, d~ . escolha dos 
a-narchishs, e o Prezidente embarca para ó Hio . de 
Janeiro. , · 303 

Contestação entre o Governad'Or d-as Armas do Pa-
rá, e a Junta do GoHmo. ' 304 

Encontro das esquadras Portugqcz·as, e Br<1ziieira. 
'1)·ucessos que tem lngur~ na l'rovinci<1 da B~o~bi·a, por' 
cauza do apparecimento da prirrJeim. 305 

'Gervm:io PiTes, Feue~ra <~rribou ú Balria, 'é recla-
m~do prew, e remettil:lo paTa Portn g,, J.. -301 

Mudança do M inisterio no Hio de Janeiro, e decla-
ração formal de guerra a Portugal. 310 
· O Príncipe .parl~ p";ra S. Paulo. 311 

A,pparecem no Pará e !'o lVIa ranhrw 01 primeiros 
erm_en$ da revolta. Desordens no Cea.rá. 31~_ 

A Devizão de Voluntarios Heaes d' FI-Rei reitera 
(em Montevideo) o juramento que preslúra á c:.mza. 
de PortHgal. . 31•11 

O Bar:iio de Lag_nna abandona a 'Qivi-zâo, e põe-~a 
á t e~ La das tropas Brazil·eiras jJ-ata as hostilizar; po• 
rcrn ella não strcumhe. iH5 

U Comelho Militar da Divizão pede soccorros. a Jl1a -
&irn. ' 3l9 

JJtla_ddra comm11nica n officio du Conselho ao Corp(i 
de Comrnercio. Decizão deste. 39!l 

Acclamaçào do .Príncipe Regente como Imperndor 
dãBrazil. ibid. 

Decreto admittindo todo o rapé estrangeiro no Bra~ 
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zil; e augmentando os dír~ítos .ás producções pott1t6 
guezus. ibidó 

L ic ença para o armamento de corsarios contra os na• 
"ios Port.ugnezcs, prohihiçào de sabida do numerario; 
e negito-se pa;;s <1 portes pa ra 1-'orlngal. 3~41 

A Parno!Jyba procla111a a independencia mas é 
lillppl ~ nlndo este grilo. · ibid .. 

CIJ <1ga uma nova expedição á Bahia, 3~[) 
Pernurnbuco é blogu eado por força marítima Portu• 

;ue;l,a: ag(i 
Estado político det Pe~narnlJuco, ~ das Pr'ovincías 

conft nanles , . 3~7 
Os Depu tados fugitivos de Lisboa 'cbegão a Pernam• 

btlco, e ex:h~rtft.ó o povo a a<.;abar d'uma vez com os 
P prtuguezes .Europeos. ' · 3~3 ' 

O Gttbinete do H.ío de Janeiro se ocr.upa seriamen-
te em fuma:r o novo systema. 3âl 
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