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RELAÇÃO

nos FESTEJOS, QUE A'

FELIZ ACCLAMAÇÃO
00

JUITO ALTQ, MUITO PODEROSO, E

FIDELISSIMO

SENIIOR D. JOÀO VI,

REI DO REINO UNIDO
DE

PORTUGAL, BRASIL, .E .A.LG.A.RVES

Na Noite do Indelevel, e Faustissimo Dia 6 de
Fevereiro, e nas duas suhsequentes ; com

til, c i l' de, tDO re peito \!O ª"Q
os HABITANTES DO RIO E JANEIJt(i) ;

Seguida das Poesias dedicadas ao mesmo Ve
nerando OBJEC'fO, collegida por

BERNARDO AVELLINO FERREIRA E SOUZA,
Official Supranumerario da Secretaria da Intendencia

Geral da Policia,

~ dada ao Prelo, e gratuitameJ;lte distribuida pela mesm
INTENDENcu., a fim de perpetu r a

M M9.BIA DO PLAUZIVEL SUCCESSO, D2 QUE MAIS SE
GLOILlA.~O 08 F A5TOS POI,tTUGUEZE5.

RIO DE JANEIRO, 1818:
NA TVPOGRAPHIA REAL.

B Ordelll de Sua ~l1a!Jesladc.



Prasscnti Tibt maturos targimur honores ,
J1I1"a dasque Tuum per uomen pouiuus aras J

NiI orituruan {tlias, 'lil ortum t ale f'atetucs;

HORAT. Epist, Lib. 11.



TOdas as embarcações de Guerra existentes neste
Porto surgírão ao longo d' elle , e esuverão copiosa.
mente illu minadas.

A ELREI O SEN O. E O POVO.

A Junta do Commercio íIIuminou grande
arco triunphal de: 60 palmos de alto. e 70 de lar
go, qMe seb'r "hia ás colurnnas , que de hum. e de
outro lado o acco npanhavão , tendo em seus capi
teis a Cifra - J. VI. -, e sendo enlaçadas por gri.
nal.las pre.l.as aos pedestaes. que erâo baz e dos mas
tros. de que p dia a Bandeira do Reino Unido. Ca
da face do arco oarinha quamo colu nas da ordem
Corlnthla J e CBtf.c ~It s a esratuas de Minçrfla. c

l **

•



Ccrts. Ao bdo direito entre a iJnpc,sta. e a cimalha
se representava em aixo relevo S(:JJ\ MAGESTADE
na occasiãc de, des barrar; a (1: " do R io de la
li; iro entregando -L as chaves, e suStentada pel a
America. e mai s C apiMnias; e á esquerda o Mcs,
nJ,9. Augusto MONA CH acolhendo as homenagens das
Artes, e Comme o. Na cirnalha do meio se mos.
tra\'iio os Rios T ejo , e Janeiro Com Armas . do Rei
no Unido. sustentadas em huma Coroa , e no frizo
esta I nscripç l:) :

AO LIBERTAPOR DO COMMERCIO.

o risco deste monumento he de Mr. Gram'Jean
"e /Itlontigny, e a pintura de Mr. Debret , Artistas
Pensionados de ~UA MA(JES~1\J) .

Na rua Direita o Ten nte Coremel Antoni, José
tia Costa Braga apresentava h~mi il UI i açâo arran..
jada com delicado gosto. e na qual havião tres Qua
dros compostos desta maneira No centro estava O

etrato d'ELREI N. S. de QtlfOa, e Mamo Real,
tres Genios com huma facha, em que se lia: - N00
pIus , - a Figura da Ci Jade de roga, offerecendo
hum Coração a SUA MAG S ADE, e este letrei
ro em semi.circuIO':

BRACARA AUGUSTA.

A este Quadro estavâo sotopostos os seguintes
versos:

Fiel Bracare Augusto ao Seu Senhor
O./Jerta o coraçõa , ~ hum pur~ amor,
ih seus antigos i/otlJS renovando,eue dos Su'/u a/em nirfw durando.



E mais abat. o:

Pertúgo 
Fama, e

Em circules d'
A Fama eleue nu Oruts arredados
D! JO AO S E'XTO 'Os bil S SJ mbroses ;
Do minanda com gloria , e um rival
Todo o Braúl, AlgaTvt, e Portugal.

A' esquerda conheciã'o-se por suas a vores
etivas os tres Rios mencionados n primeiro dos
tes erso

o T~j(J,

Cingindo a Rl!gia 'erôa
Ao Heroica , e Pildoso .JOãO ;S xt'l1.
Faum uotos a? CIO di leaes suem,
Em quanto os Rios paTlJ o mar correrem,

Seguião-se estes:

•



D S

SOB E R A NOS.

Reinar 50bre oraçõu
He duas vau reinar;

Dous dos magníficos arcos triunphaes, erectos pa
ra receber a Serenissima Senhora PRINCEZA EAL,
llcbil.vã.o.se tarnbern 11lumi ados, recomendando-se o

rua do Sabão por sua altura , e peofuzão de lu.





DEOS
E

MEU R E I.

ENTO
o

HEC

o Tenente General José d' Oliveira Barboza ~

illuminar hum grande Quadro, que, tendo no m .
huma Corôa Real, e estas letras - J. VI. - mostr
va debai o dellas estas palavras:

o De smber ador P aç o Luiz ] N; d~ Cf/Tua .
lb» t Mel/C/ i ll u (~ i l1 oU co m gran dezd roda
6ua Gaza, e ceilocou-Ihe ste letreiro :



E'!iI t a a frente das -Cazas do Gommen ador Je
s; Marcellino Gonçalv»» havia huma visto a Ilumina
'lia, e em cada huma das janellas esta Cifra - J. VI.

Ao Passeio nas Caz s onselhciro Joá, Ant s-
nio de Araujo appare eu hium Quadro o Busto
d'ELREI N. Seaftor; á Sua direita Nepluno. e Mi
nerua , e á esquerda Mercurlo , e Oeres ; bom pensa-
mento realçado por estes oprimo ifsos :

DI) Mar Neptu1.o as cna'lJ'ts 'le prome/le,
Mercuriç, a induJtria, Ceres a 'abundamía s
E a Deoza .do Saber , que os Genios pul~ ,

ama a seu cargo dreste Reino a infancla ,

do

A Baroneza de S. Salvador and iIIuminar de-
licada, e ricamente toda a fachatla da sua Caza , e ali
como q,ue tocava 0"5 or:içóes a doce simp cidade deste
letreiro .collocado no centro :

Logo adiante beilhava a sumptuosa illuminação do
Conselheiro Amaro Pe ko da Silva, ordemnada por es
ta maneira; reprezentava a frente de hum grande P-a

~



a figura da
hum Livro

te bellissimo Quarteto:

Com !1~urt1 , saber, amor , jus/iça
JO.'10 antes de Rei ~ms tem regido:
SuS/m/ando fiei! 70,10 no Thro n»
Juramof sempre ser qual temos. sido.

lO

Se a que o berço Lh« dlo perugue o imigo ,
.E a deixar com pelCar surc ando os mares,
1J.em'to clima Lhe franquê« abrigo ,
E onJt a!Jrigo busc« encontra âltares;

J (O mu nada, na qual havião tres Quadros desem
penba ães c m apu o da Arte. No do centro, que fi
gl rava o Templo da Immortalidude , vião-se os tres
Genios cios Reinos-Uni ,que, tendo por cima a
j scrip ção - Fidelidade - a tavão jurando sobre hu
ma pyra. No cimo do l"e pio ao lado direito se via '
a Figura da .z ~S/;ça , ao esquerdo da Verdade , AO

centro se lia - JOÁO VI. _, e debaixo do Q adro
estes versos:

Alludia-Ihe

No d e q
c em acção de pôr
2 nte a Aurora conduzindo pe o lado direito a Figura
da Ra-x.á", e pelo squerdo a da AblUldancia, e ali 510:

vião os seguintes versos:



o Nego iante Ma U Gu-edes Pin/,(J lllum ineu t

a frente das Cazas, em que rczide na sua Checara :\
Catete,

Na rua dos Inválidos estava gran ernentc illu mi-
nado o portão a Chacara do Cons lheiro Manoel
Vieira da Silva, Barão de Alvaiazere-

Com huma decente illuminação collocou em hu
ma das suas janel las na 111'1 a do Lav radio o Negocian
te Francisco '''/tJJ"i da Cunha hum grande Retrato P
Nosso AUGÜ~TO RiRA •

No

m lodo o gl'anae Quadrado do nQVO Passeio do
~ *



---
ampo I Iilla nna houve hum bem dirigidn , e

copiosissima I llurninaç 10 feita pela I ntendencia Ccr:!1
da Policia. A entrada era franca a todas as pessoas;
em cada angulo estar a ~orte mui bem illumina,
do, em ue havia escol' rnuz ica insrrumentál , e
q ie salvava sem re á Chegada. e Sahida de S. MA
GEST~DE • e em cada hum delles hum Botequim soro
tido de toda a qualidade de bebidas, que se administra.
vão prom a e gr,atui e e a toda as pessoas •
que as procurarão, A dillposi'ião, e mnlripll id de das
luzes apresentavâo o labyrinto mais agradavel. Todas
as ruas se diri~ião ao centro do Quadr:ldo, em que
estava huma Cascata visrosissima lançando agoa inces;
santernenre, No P.lacete Chinez destinado para ELREY
Nosso Sen!:lQf. eeco hecia-se a melh r. direcçâo , bom

osto , e swmp.tuosidade; e dali foi qne S. MAUES_
,DE gosou o divertitneruo das Danças na noite do

Dia 7, de 8 o bellissimo [o o artificial manda-
do fazer pela trres nd n J, e 0f1li1e n'huma, e
n'outra SS. MAG~ AD S, e A EZAS Fizerão
a honra de Servir-Se de hum explendfâo descrt prom;
ptificado todo em baixella d'ouro , e prata•

.11' In deleoel Memorifl da Ft1t.-z Corf)açã~

Do AlIgus/q Senhor D. J05"O SEXTO.

Apparccia. no meio em hum grande Qua ro o Bus
to de S. MAGESTADE Coroado pelos Genios dos
tres Reinos U nidos delicadamente figurados, e embaixo
este letreiro: - BRAZIL. - Vião-se aos lad do
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A huma, e outra parte do Quadro estava pintada
110ma Lyra com estas letras no centro:

dous quartetos Hen-

, fiO Orbe [mmense
ir""rd:it~r.d~"'~SS' !J'1n hTOS novlJs;

S-olio extensa :
Pai di taes Povos!

DJ7Iost itl , Sa,f;,lT, /(,g Cl meneia
Contmdem qual ao T'hrO"no -e fiá su!Jilio:
Exulta ; qUI n'O henrasa ( m stmcio
N(nhum he 'Vencedor, nenhum oencido,

Quadro n'a parte ti

decasyllabos:

P. B. A.

de
i~-

rente da Chácara do Corregedor do
Caza J~.sé Alóano Froguo, e

.,.""'''--'q..........''-a guarAece da parte da estrada,
~ Imina~o, e ali fôrão nós dias

com fc uetes- de ~ r. :l Sahilil

José da Costa Barros mandou illaminar o fron
rispicie do se ;EJ;a iche da Gambôa, e pôz-Ise este
letreiro : - VivlJ U Nosso Senhor.-

.,.
I e-se

o esta
Cifra - J. VI -. R~alçava esra ~J1uminação a mu-

e de vozes, em que a espaços
soavã os Hy nos Pntrietlco , e Real, sendo este ul
timo distribuido impresso a todas as pessoas, que des

í ructavão este espectaculo encantador.

D fronte
I nfanteria de
lu minados.
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AO PAI DO POVO, AO MELHOR DO~ REIS.

Outras muitas , e mui vistosas illuminações bri
lbario em divenos lugnr~ dest e~a?tiI , e mesmo nos
snburbios , das quaes não aze rnos prolixa discripção ,
por Que sérnente nos prop0'l.crnos a mencionar as que

om nd' :"'a a i'.lÂ • es ndor, emble-
mas, o ('oe g e n tmações de rego-
zijo porém se di cul' rão a irnrn ens as pessoas pela
tenuidade dos seus haveres: nâo assim <lquellas, que
unicamente dependem do coração. O ju i10 manifesta
va-se em toda a gente de todas as condições. H inex
plicavel o enthusiasrno , com que o Povo ambicionava
a Amabilissirna Presen a de S. MAGESTADE, e de
toda a FAMILIA R AL. formigando para Lhes
oeeul'lt;r ~s uas n e passavão , e
man anll . [;11 s s s nOI ex-pressivos, e
amiudados - Vivas _ qu resoavão de toda a parte.
Ranchos numerosos giravão até amanhe er ; e foi
e tão que a tranquillidade deixou de mostrar-se repu
gnante á concurrencia, A peZilr antros frequentis
sim~, não houve hum só. q li: respirasse falta de
bôa ordem: como que 05 corações esta vão cerrados a
quaesquer affectos , que não fossem - Raptlt9, Con
tentamente ; Fassalagem , c Ajfabi/idade!-

Assim testemunhou Povo do Rio de Janeiro a
nuanirni ade dos seus lcaes sentimentos para com o
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mais QUERIDO doa Soberanos. Todo o Vaslallo
fiel se regozige ao Ter este procedimento, e
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ESTROFE f..

E M quanto, sobre a lira alrisonante
Ouzado genio as azas despregasd»
.vai do braço .tonante
Os raios arrancar, e poem os raios
Na dextra de hum Eroe ; que andaz forçando
Da Fama li. pe as I! 1 erun
Faz da Parca crue a s e
Muza ditou. que a razão domina
Canta só versos que a razão lhe ensina.

A N TIS T R O F E I.

Eis, vagando na escura antiguidade,
Acha prodigios mil Vate fogeso-,
Com estro ma-ge toro
Erige em Divindade
Eroes que os Fébeos rai 5

E. se acaze existiria,
Ou por sangne e*pargido, ou por enganos.
Com que G mu do aterrarão, e i1l dirão
Ainda durá apezar dos annos,

E P O D O I.

jogo.









Do Mundo Novo I ~~;:~:~~
Ventura eterna I e SI

A

Sucessos

dela.





DO

Se he o Sexto no Nome. em nada cede
Ao Primeiro, e Segundo, que fizerâo
Na arte de rei a~s liilha.~ ,'"'-'-~-'

Que muito



Do bronze t até do PC) phyro luzente
Estatuas , Obeliscos se censom me m ;
M4S nunca a tra Iicção t que sem re existe

Dos h!}m~1li na memoria,

Dos pais, aos (filhos , destes a se,us netos
I rão ~e itião 'em máo sempre passando
Tuas Altas Virtudes. que fizeráo

O bem de teu assaUo •

" Que
(Huns aos
,. ~o foi

"
" Foi Elle o R~y ' primeiro • . que arrostando
" Os procellosos ma~es nunca dante
" Por outro navcg.adus ndou Reino

" No Seu Bsasil tão vaste,

..
,.. Da sua
.. ll)sidios"" ,~,,,!,n"l"""'r,t"'=:~...

" Com os seirs d
" Que retirar-se deve
" Hum seguw p:li~

.. Das armas

"
"



"

As provas evidCflltcs, q,ue elles 'de, ãe .
Do quanto o seu adoravã"G,
Tu as viste, Se

Dão fiel

E qual ni foi o
Com que viste os
Abençoar o dia , """'rn~'n

Saltar nas

Isto diria, Senhor, e i a-ind_,
Quando os Netos dos NCltos recorClarem
Que he só d .Jler em ti fizer justiça ,

Clernencia a natureza,

,. A 's armas. Portuguezes, vImos todos:
(Soavão as Cidades. as AI ias)
" Viva 6ómente o Prin ipe adorado,

.. Que os cós nas concederão,

"



Não podem as palavras dizer tudo:
Tu o viste, Senhor. isto nos basta"
Trasborde de prazer ~eu Regio Peito

No meio do teu Povo.

Ceos piedosos, prolongai a viria
Do nosso Rey. ~ue faz nossa fortuna.
Sejio seus dias dIas de ventura:

Seja fe1i~ seu ovo.

Se vistes algum dia o que hoje vedes
Vós, Estrangeiros, cOAfessai sinceros.
Qual Soberano, qual tos ovo

Comparae c te?

Torna-se a noite
Luminm.o c10rr
Troão nos ar

Tudo

Dia feliz I Oh dia triumphante!
No qual solennem-ente o Rey se liga
A ser Pai do seu \"0' i e em qlle este POyo

Fidelidildet j"tti' •



, B



* -Personne e!l . r.es ~1iol e s de HENRI
IV.: " Si Dieu me dsnne encare de la oie , ji [eral
" tant de biens, '1u'il n'y aura pDint de lnbou reur dons
" man royaume, qui 'ÚJ-it le .moye d' avoir une poule
" dans san pot. "

C Mr. Lebrun, Disco á I' occas. de
l'Assemb. des Not



:31

....++++ ++++++ ..

o DE.

C Abral exultá nos Elo/si CaR;IpOS ,
E ao grupo fulgurante d' Heroes Luzos ,
Que, assombrando o Universo, a Patria alçárão ~

Assim faHou centente i

"
"
"

"

h Ah!

"
tt

IC do tr.i1ho
Snua81'3' d.(:~.vairaste,
- . Mundo

ensejo,
nos surgia ..

" Que indigenas pacificos sem dolo
" Hum silI\p,les agnalho nos prestassem.
" Repouzo a e ecid aos Iassos nautas

" Nas lidas temerosas ?

" Que sem hir affrantar em Cabo irozo
" De novo Ada'Ql3su>r bravozas furias,
" N' hum mund-o mais rizonho , rico , extenso>

" Ai Quillal tremulassem !



t. Em Livro annozo de

"

",.
"

" Que a C~',r"o~ai~~Ní&l~l'" DINIZ.
t. De FE!,tN

" E

"
"
"

fo.sse



"

"

,."

" Que .jmmensa pers~ectiY e ventura
" No dourado por vir se descer 'na!
" A P. z , a Gloria. a Industria fotagidas

" De hum mundo em desavença

"

"
","



· I

..



CANTO EPICO

PORTUGAL, E DO BRAZIL, E ALGAR VE ,
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R bustos v3.v.as ~loll N
E com vivas responde
Em atti-longo-t\l~~~ql!1s:

E em q (J

Por entre muro
A render Culto

Do público prazer pralTas (j,J.Pressas
Terás de Povos, que ante Ti submissos
Levem a pa li bi
Quacs Ceti olas ~.is.:~~f



peitos

oh e
não

c o



Aggravada em seu a.uge a Sob'Tanilt,
Ao fedifrago Carso a Gu rra envias;
E o desforço deiX111'ndo affec I Lul0S
Has de em exito pôr e~usj.v· Plan I.

Triangulo equi :at'ro descreveado,
E Tu no centro, qlJa
A Motriz Diplomat ica

A' Força N aci na4,+~e.I~l€tlt61.ila)m~
Vigor moral . do P IlJl"c
U m verterá em physica ene1"g":. :
E F.m i ~siíes bem acceir s de Dum em p hr se
E o sonante, faráo espanto no Orbe.

(6) Inauguração das res Seo eta las d' Estado no
Brasil. Não levo mordem Chronologica os objectos
que se seguem, em do de querer afformosentar •
tea com a uniâe d' alguns, que dj./ferindo em épocas
tem tenden . :tre si



A vnltiío a-lap

(13) Grandes Estradas que SUA MAGESTADE
tem m:mitado abrir Ol'lt s do Brasil.

(14) Allude-se á Ra :tj atada entre Portugal. e
a Re~encia de Argel. Objecto por si mesmo grande,
e lQ ai p.cU' ser efl c u na oeeasiâo mais cfi·
tica , 3Iiriscad:\. e labo,iosa .da N açâo,



Do An~élico aio 1 uas Essencias
Laços dHymen ~ trane lIO' Sólo Hispano,
D 'Hymen os L aços .de Germania ao Centro
Dó Império Triplo, Divina Princesa
Hão de attrahir. Eis anil 'a o Bronze
O Grato assomas 12 ida
Co' a Pósse Aug 5~a alvo foi
O Brasilio 'Torrão j 1e a piza
A Amavd CAROLINA. Eis Regia Pompa,
Nunca ista até-li, lhe outorga o passo.
Civico ardor. Sublime A ehitcctura
Triunfaes M~ numento lhe Pl"cpirãoo.
U In Iris percnaal a vista encanta ;
E os ares fé rem públicos Applausos,

E o Brasilico Gé'nio, e o Gél'lio Lusa.,
Progenitor, e Pr.ole germanando,
Hão de invejas CJ'a aI" -ao Mundo inteiro,

(16) Por brevidade menciono só as Baralhas qtt~

mais cooperarão para a li erda'Q.c da ij " 'D ula.
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A rchia em que se E1ebu4han
Rio da Prata, e Bandos que

o r:F.enitorio do Rie Grande,

Tomado pelas

Reação augura á fort: NaçáQ Lus r
Os Lusos jovens c' os valentes peitos
1V1ais terriveis CJue o hronze ardendo em raios ~
Hão de empurrar imigas Baionetas,
E ao Paiz, qne as forjou, var a Guerra!
Hão de em despreso arr meçar ao Corso,
Em fr3gmen~Cls subrís cspcdaçados ,
Ferros, que a Fraude em Protcc.ção chrismára I (*)
E o sobr 'ôlho, que o ernbrurecide
Em menoscabo lhe Il ar. I ta.
Em diros prel i(l~ vorterâô , e em arduos
Feros assalros , mortes. Que mal PÚSS;llJ

Transito obter os bravos Hosticidas !

Abrasada inzas ,
E Leipsic humilhada", as é nias porta~

Abrem, da ha pOli co • formidavel Galia,
E, pelos dois Vcsuvios suffocada
Paríz succumbe , e após o seu 'Tyranno,
E em quanto lá no coração da Europa
As ,erpes nas Eurnenides reson:lo;
E nos Vergeis do Argent (18) os Lo r s. colhe

Do feroz sa
E alta fama da s
Hão de a apathia

46

('li) Tem ' ebrlsmado com tanto nome francez ,
as cousas , que no meu tempo erão bautisadas com
n me Portuguez, que •••
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Dos Hernispherios dois Marcial Progenie,
E fôr girando na extensão 00 Imperio
Nuncia da Gloria prima , com que OI Fados
Hão do: rivalizar Janetro ft T~jo ,
Ha de ferv r Polit ie l~e' t
Cá onde contra o B ' tavo . isudo ,
Em Thcatro de Valor-; crisol de zelo 1

Fôráo Vieiras , Carnerúes , e Vias
Rivaes d'Epaminondas , e Arlsude

Mas não Te penes, Principe! Um momento
De perfidia , c desdouro mio faz vulto
No quociente de secu los de Gloria.
'Troveja o Claro Cco; benigno é sempre.
Cumpre porem ,0\11:11" aUeo o a Es hera:
S10 das exhala çôes os raios prôle,
Enunciada esta nsólita ousadia ,
Tua Alma nobre por extremo afllicta ,
Mais pelo l1ue urge o ci«nal (lCÓ (j ,

Que pelo que é âe i, qtle n fí:s Gr:rnde,
Ha da: nadar ele jubilo em torrentes,º uando á porfia em turmas aecor er m
Fovos fieis ingefluos a o 'recer
Os mais prezado bens - F értu as - Vidas -. (19)

..
UA MAl!: ;;rAIDE ~inha d:a\ . f~(lS

o abandono d'aquelh: Continente (celeiro de ande par
te do Brasil) por ser !]t'laSI um ím ssi\'el s ,tenlar-se,
em laca circunstancias , e cxtens o, 111113 net t ralidade ,
ou deffeza ; ou fazer a todo o custo a ac uisi. áu 11'3
quelle Terrltorio, Ma g'raças ao nosso Governo, que,
ou sejâo medidas Politicas, 011 puramente Mililare~,

5C esforça por ir cortando o mal pela raiz. Oxalá qu,e
esta poderosa Deliberaçâo seja acompanhada da j:nergia
'lue elja exige!

. (J9) N áa é fa il descrever o nthusiasmo te por



Das allang'es
Patenteá se jâ , e
A preferencia de

."".ft].m ".~.

Faz-se resenha ele 3'ÇOfbdos jovens,
Mdrtes na cssencia , m caracter Lusos,
E por Timbre tornando - Gloria - ou morte - ,
Viráó sulcand•.' o túmido Elemento.

todas as partes se desinvolveu para a redicçâo de Per
nambuco

Entre tanto, qual Argos, vigibnte
U ll1 Bxiro , (lO) esmalte da Bahiense Stirpe ,
Pela P atria abrasado ern nobre zelo ,
fIa de, ernu l anrlo a apldez do raio J

Mar! lar a P.-<IZ á nriser ãnda Ol"ncla.
Mello (21) 50!>; l! :o re oS O as Lobo (22)
Que as Palmas em 'Ci ue inCertou Refino J (23)

(!lI) O Tenente General Joaquim ele Mello Leite
Cogomínho de Lacerda Commandante da Expcdiçâo da
Bahia sobre Pernambuco.

expe-

(23) eapiráo de Fragata Refino Peres Baptist~.
'C 9m mjlndante das . Forf Marítimas expedidas .da . Ba ..
hia , c o primeiro q l bloqueou Pcrnamb uco



Treme confusa da Traiçáo a Furia;
E já no p'rigo , e puniçáo cuidosa ,
Bem como em recéptacuJo a Iuz frôxa,
Que unindo fôrças se incendeia, e expira.
Ella se arrója a aecemmêuer o Brio,
E cahe surpresa sepultada em sombras.

Força extrahindo do propicio insejo,
Dos feros Nautas reforçada apenas
Pernambuco infeliz, irá na pi ta
Dos seus três irnmortaes- Campeães valentes;
E desavinda c' o filial desdouro,
Do dever no conspecto unico-att nta ,
A mesma ella será, que sêr so ia. (24)

Da recente abel não dubio é'ltc dio
Ha de ante Ti um simile agouralo. (25)
A' sasâo mesmo do lidado evento;
E a jucundia que aos Lusos sobresalta ,
Sendo. lhe os cor ções curto recinto, ,
_____________' 0 _

(24) Nada na mais aeil, e á
tura ; e Terrori mo fazerem partido os
ousáo tentar as redeas do Governo; e estas oircuns
tancias talvez fossem. senão a motriz maxima da re-

o volta de Pen anrbu elo menos a do seu progresso.

(25) No mesmo dia em que Perâa b:oco foi res
taurado assomou á barra do Rio de Janeiro [sem que
então entrasse) uma Embarcaçâc com os mesmos sig
gnaes que SUA MAGESTADE Havia indicado ao
Com mandante da expedição para o Correio no caso
de bom annuncio. Em conse uencia, e em quanto não
foi conhecido qlle a analogi dos signaes não corr 
pendia ao objecto , illurninou-se a Cidade espontaneamen
te ; e o Povo deu outras muitas, e não equivocas de.
monstrações de jubilo.



Nas f
Que Dl

s, e olhos se faFá patente,
exprimem p.liazer ta o os labios I

o Sol de Q .r;iCJue no Br.a· fulgíUra.
E Tu, preclaro Lusitano Alcides,
Principe excelso, Gloria do Teu Povo,
Força extrahirás de quem pugnar Comtígo ,
Duplo arraigando o Bemfadado Solio.
Mais dicéra o fati<J.i:cQ Amasonas ;
Mas celeuma teniv-el o enterrompe ;
E subito reverte ao Leito ingente.

Dos Altos Feitos e Encetaste em Lyaia t '

E gravidos de aif-an fi ~~ rematão ,
Eis, SENHO, s u · a r.
Precursores op p g r ,
Que respira este Quadro Mageseeso ,
\i\em, como Estrellas matizar.lhe o brilho.

Qual Jove no alro Teito se mostrara •
Has Tocado, SENHOR, a Summa Altura
Que Etiqueta Poli-tica prescreve:
Noutra p em mais sólida Baseias
Do Throno Avito a Força - em Peitos Lusos-~
Ao Amplo Sceptro , que na Dextra Empunhas .
Já franqueados de ha multo o jús Te - ,
Eltllhio GO a Glori.a :,.do eu rrd9 :
Eis .~ CJl a 5 ndo,

Da Potente Nação Penhor, e Esmal te •
Cesar nos Feitos, na Clemenoia Tito ,
que esmerado Excogitas, Dás Impulso
A' próspera Carreira de Tens Povos
Que sensiveis , e uffanos Te contemplão
Õ Grande, o Pai da Pa fa, o Pio, o Justo t

! Possas Tu de tae Rcmeiros Digno.
Eseo ado de destros Palinuros ,

oltando mos á Tri-Navia Frota,
Que a um Sôpro só egn Mares tres navega..
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Sulcar o P égo , e as Producções ativas
Reconcentrar com Artes. e Sciencias,
Póssas , Dando energia ao Novo Mundo J

Inda sobrepujar Britannia, e Galia.
Aureas veas , e entranhas diamantinas
Não Iimitão 05 Dons a O que decôrão
Indigenas fieis porções d Lysia e
Elles á Gloria Nacional aspirão ;
E aos Incolas unindo altos Projectos,
A Gloria Tua hão de fazer perene.

P ôssas Grato alongar os Teus Desvelos
Ao furtissimo Ancião. jamai eSGonço
Na Fé, no Brio, no Valor guerreiro:
Contempla-o com firmeza e alacr.'dade.
Legiões hostís terrível profl'gand !
Contempla-o mascerade , e quazi e: a ue
Por sustentar a C'roa que Te exorna I
Esse. que, me os ague .do, e c •
Já a Roma Universal cobrio de op.probr.iea
Que devastou as Turbas Agarenas ,
E a Guerra lhes levou ao patrio ninho r
Esse, que em seus 1im' es oio cabendo J

Audaz forçand ho isena prõc!ellas.
Superando Estações, Guerras, a morte.
Fez, com assombro. e soffrego de Gloria J

Gratas a Ti as Africanas Ribas,
Tremer as P, tas do v. dado Oríenr ,
E proficuo I e sublime este Hemispherio!

Tanto Te outorguem os propicios Fad ,
Que no seio da paz mp o se diga:
A'quem do Mar de Atlante um Astro Novo
Attrahido. refulge, e perma ce;
Com centrífuga Força ao Reino Unido

ovo ser communica ~ avulta, e exalta.

'1 ff
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S O N E T O.

Pobre feudo de i ll ( ag nl l o regat»,

Din. 0<.1. r.

o Prazer. que TEU fido Povo encanta,
As vozes, GRANDE REY, mandou sonoras
Das quatro partes . em que o T'hrono Escoras :i.
A' E la cia s seren • e sa ta.

Ao som a Turba, em extasi , alevanta
As magestosas frentes creadoras:
Inveja. se vedada ali não fôras ,
Fôra-lhe inveja então virtude tanta.

Enche o Alcaçar TEU NOME, e nelle he onde
N uma TE cede . em festivaes extremos.
O Solío , que immortal TE corresponde;

,. Eis louvores, que nós jámais tivemos,
A.ureli'l exclama; e Tito lhe responde ,
" E com r i que..Qó m nos fizemos. »

F I Mo.
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Sexto.
qual
com o do
andaz
ousados Filhos
Temerozos
mavarilhas
derepente
asbustros
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o desusados
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- morte
incertou
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