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Em ·Sessão de 31 de Dezembro a~· 1a22. Que se imprima,. e
publique em seguimento da collecçáo respectfoa , e se restitua o original.

ILL. ~!O E'; EX. MO- SR.

·Sua Magestad~

.remet~er_

inelu~

rnand'a
ás Cartes a carta
sa , que vem de receber de seu filho 0 Principe. Real, na data _d e 22 de .Setembro do corrente anno, a fim de que lhe
seja presente o seu contendo : Rogo pois a V. Ex."' que
Jevandó-a ao conhecimento do mesmo Soberano Congresso,
ma restitua lo.go q.ue não. seja necessar ia, para ser entregue
a Sua Magestàde . ·
..
Deos guarde a V. Ex."'. Palacio· de Queluz em 30 de..
Dezembrô de 1822 -:-- Sr. João Baptista F elgueir as - Filippe
Ferreira de Araujo e Castr~ .
·
,_
·

'

-

'
'

'

'

[ 5

J
MEU

p AI

E SENHOR

,

T.Ive-~ honra ·de receber de V. Magestade uma carta da-

de 3 . de 'Agosto, ·ria •qual V. Magestade me· repreende
pelo' meu . modo de escrever , e falar da facÇão Luzo-Hespanhóla : (se V. Magestade me permite , e·u , e meus ir_nião~ Brasileiros · lamentamos muito · , e muito o estado ·clé .
é'o"aeção )iim que V. Magestade jáz sepultado') -eu não tenho ·
outro modo ·de escrever, e como o · verso era para ser me.:
-Oido pelos infames Deputados Európeos ·, e · Braúlefa-68 dO:
partido dessas · dispothicas Cortes Ex.ecutivas, Legislativas·~
e Judiciarias cumpria ser . assim :: e ·como .eu' agora ma"is
be~ informado sei , que V; Magestade .. está positivam.ente'
prezo escrevo (esta ultima carta sobre questoens já decedidãs
pelos Brasileiros) do mesmo modo, porque com perfeito coi
nhecimen~o de _causa estou capacitado, que o estado de coacção· · a que V. M:agestade se acha ~eduzido he qae o faz ·obrifr.
.bem contráriamente· ao seu ·libeI_'.al g.enio. J;)eus nos liv"rassê
se outra coiSa p'ensassernos.
·
·
· _
· · ..,
•. - .Embora se decrete a· inin~a dezerdação., embor~ . ·se come_tão todos os attentados que em clubs éarlionanos foreni .
forjados; .a causa santa não retrog'a dátá; e eu·:antes de n1or;~
rer direi aos meus chàr-0!!r Brasileiros " _Vede · o fim .de · quem
sé expoz pela Patria, emitaime.
·
·· .
'• Vossa Magestade manqame, que· digo!!! mandã·o ás Cortes por V. Magestade: que ·eu faça· ·executar, e .execute ~eu's
decretos~ pará eu os faz'e r executar,. e executalos era ne~..: "
sario, que nós Brasileiros livres, obedeéessemos á facção:': re."
spbndemos em duas palavràs ." Não queremos..
· . Se o Povo de P-o:rtagal teve direito ~e se ~onstituir revoluéiónáriamente está ela ró que o Povef do : B-ra.~i-J . tem ~º'"
. brado' por.q'ue se vai ·constituindo respeitandó-~e·~·a 1mim'
ás ·aüthoridades ·estabelecidas.
- ' , · i. _
. Firme nestes inabaláveis princip.ios digo tomando a
Deus" por testemunhá, e ao mundo inleiro)
essa··cafila

~tada

'
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e
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sanguinaria que eu como Principe Regente do Reino do Brasil , . e seu Defensor Perpetuo: Hei por l;>em DecJarar todos.
os d~cretos perteritos dessas facciosas' orrorozas' machiavelicas, desorganisadoras, ediondas, e pestiferas Cortes, queainda não mandei executar, e tod0s os mais que fizerem para
o Brasil, nuflos, irritos , e enexequiveis e como taes com
um veto absoluto, que he sustentado pelos Brasileiros t<_;>dos,
que unidos a mim me ajudão a dizer, de Portu,gal nada nada
não queremos nada. Se esta declaração tão franca irritar mais,
os animos desses Luzos Hespanhoes , que mandem tropa
aguerrida, e ensaiada na guerra civil, que lhe faremos ver
qual he. o valor Brasileiro. Se por descouco se atreverem a
contrariar nossa santa causa, em breve verão o mar cualhaào de Corsarios, e a rnizeria a fome, e tudo quanto lhes
poder-mos dar em troco de tantos beneficios será praticado,
contra esses corifeos; mas que! quando os desgraçados Portuguezes os conhecerem hem , elles lhes darão o justo premio.
Jazemos por muito tempo nas trevas, hoje já vemos a
luz. Se V. Magestade cá estivesse, seria respeitado, e ama~
do , e então veria, que o Povo Brnsileiro sabendo presar sua
Liberdade , e lndependencia, se empenha em respeitar a
authoridade Real, pois não he hum b,rndo de viz Carbona ...
rios, e assassinos como os que tem a · Vossa Magestade no;
niais ignominiozo captiveiro.
Triunfa , e triunfará a Independencia Brasilica ~- ou a
morte nos hade custar. O Brasil será escravisado, mas os
Bra~ileirns JJão porque em quanto houver sangue em nossas
-veias hade correr, e primeiramente hão-de conhecer melhor ··
o Rapazinho , e alhéque ponto chega sua capacidade apezar
de ni'ío ter viajado pelas Cortes estrangeiras.
Peço a V. Magt!stade, que mande apresentar esta as Cortes! as Cortes, que nunca forão geraes, e que são ?oje em
dia só de Lisboa para que tenhão com que ~e. dev1rtão, e,
g·astem ainda hum par de moedas a esse Tlns1co Tesouro.
Deus g·uarde a percioza vida : e saude de V. Magesta<le como todos nós Brasileiros dezejamos.
Sou de V. Magestade com todo o respeito - Filho que
muito o ama, e Subdito que muito o venera - PEDRO.
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